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16ε πλεδξίαζε - Έθηαθηε
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ
ηεο 27εο Ηνπιίνπ 2020
------------------------

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 27ε Ηνπιίνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 15.00 κεηά απφ γξαπηή
επείγνπζα πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 16/24-7-2020 ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη
δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο
έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-32020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηπα
ανηιμεηώπιζηρ ηων απνηηικών ζςνεπειών ηηρ εμθάνιζηρ ηος κοπωναϊού COVID – 19 και ηηρ
ανάγκηρ πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ «Ενημέπωζη για ηην εθαπμογή ηος κανονιζηικού πλαιζίος ανηιμεηώπιζηρ ηος
κοπωνοϊού COVID-19, αναθοπικά με ηην οπγάνωζη και λειηοςπγία ηων δήμων» θαη ηελ αξηζ.
163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε- Αληηπξφεδξνο, 3)
Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία – Γξακκαηεχνπζα, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο
Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 6) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 7) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο,
8) Αζπξνχιηα νθία, 9) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 10) Μνδέο Αζαλάζηνο, 11) Νηάξνπ Μαξία, 12)
Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 13) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 14) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 15)
Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 16) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 17) Καπθάο Γεψξγηνο, 18) Μπαθαιάξνο
Υξήζηνο, 19) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 20) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 21) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 22)
Παηνχραο Υξήζηνο, 23) Ρψξνο Γεψξγηνο, 24) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 25) Σδαλάθνο Νηθφιανο,
26) Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 27) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 28) Υξπζαλζαθφπνπινο
Αιέμαλδξνο θαη 29) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο, ακνχξε – Βαγελά
Αθξηβή, Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία, Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, Παπαληθήηαο Αλδξέαο,
Βνξίζεο Γηνλχζηνο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Μνίξαιεο Νηθφιανο, Ξπιηάο
Θεφδσξνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη Φηινπνχινπ Μαξία δελ εηζήιζαλ ζηελ
ηειεδηάζθεςε απφ ηελ αξρή απηήο, αιιά αξγφηεξα.
Οη θ.θ. Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο, Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο θαη
Κνπλάβεο Αληψληνο δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε κεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 1 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
Έγθξηζε 3εο Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Παηξέσλ, νηθνλ. έηνπο 2020
(ζρεηηθά: α) ε αξηζκ.435/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, β) ε αξηζ.
31672/22-7-2020 ελαιιαθηηθή πξφηαζε 3 επηθεθαιήο θαη 3 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ
παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο).
Σν ώκα, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή –
Αληηδήκαξρν ηεο αξηζ. 435/2020 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Γηνλχζε
Πιέζζα;, ηνλ εηζεγεηή εθ κέξνπο ησλ ππνγξαθφλησλ ηελ αξηζ. 31672/22-7-2020
ελαιιαθηηθή πξφηαζε θ. Νίθν Σδαλάθν θαη ηε αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο ελαιιαθηηθήο
πξφηαζεο, ηελ Γηεπζχληξηα α/α Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα Γήκεηξα
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πειηνπνχινπ, ε νπνία αλέγλσζε ηελ αξηζ. 9906/27-7-2020 εηζήγεζε – αηηηνινγηθή
έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο αξηζ. 31672/22-7-2020 ελαιιαθηηθήο
πξφηαζεο επί ηεο 3εο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αλαθέξνληαο φηη ε ελαιιαθηηθή
πξφηαζε φπσο πξνηείλεηαη, δελ δχλαηαη λα πηνζεηεζεί θαη λα πινπνηεζεί απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, δηφηη δελ πιεξνί ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, φπσο αλαιπηηθά
επεμεγνχληαη ζηελ 9906/22-7-2020 εηζήγεζε – αηηηνινγηθή έθζεζε.
Άθνπζε επίζεο ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, εθπξφζσπν ησλ
εξγαδνκέλσλ- ζπκβαζηνχρσλ ζηνλ Γήκν κέζσ ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο θαη ηνπο ινηπνχο
νκηιεηέο – δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε ηε δηεπθξίληζε φηη ζηε ηειεδηάζθεςε ελ ησ κεηαμχ
εηζήιζαλ νη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο, ακνχξε
– Βαγελά Αθξηβή, Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία, Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα- Δηξήλε,
Παπαληθήηαο Αλδξέαο, Βνξίζεο Γηνλχζηνο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο,
Μνίξαιεο Νηθφιανο, Ξπιηάο Θεφδσξνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη
Φηινπνχινπ Μαξία, επί ηεο ςεθνθνξίαο:
Α)
Σελ αξηζ. 435/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππεξςήθηζαλ ηα
παξφληα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ήηνη νη θ.θ. Μειάο Παλαγηψηεο, Αλαζηαζίνπ Μηραήι,
Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο, Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο, Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο,
Πιέζζαο Γηνλχζηνο, ακνχξε - Βαγελά Αθξηβή, Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία, Αζπξνχιηα νθία,
Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα - Δηξήλε, Μαγηάθεο Γεψξγηνο, Μνδέο
Αζαλάζηνο, Νηάξνπ Μαξία, Παπαληθήηαο Αλδξέαο, Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο
Θεφδσξνο (19) θαη νη θ.θ. Παηνχραο Υξήζηνο θαη Νηξίληαο Θεφδσξνο (ζχλνιν 21)

Σελ αξηζ. 31672/22-7-2020 ελαιιαθηηθή πξόηαζε 3 επηθεθαιήο θαη 3 δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Αιεμφπνπινο
Γξεγφξηνο, Καπθάο Γεψξγηνο, νισκνχ Αηθαηεξίλε, Μνίξαιεο Νηθφιανο, Αζαλαζφπνπινο
Αζαλάζηνο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, Παπαδεκάηνο
Νηθφιανο, Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Ξπιηάο Θεφδσξνο, βφιεο
Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Βνξίζεο Γηνλχζηνο,
Φηινπνχινπ Μαξία, Ρψξνο Γεψξγηνο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Φσκάο
Πέηξνο, Γνχξνο Αζαλάζηνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σδαλάθνο Νηθφιανο θαη
Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο (ζύλνιν 24).
Β)

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ώκα:
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Α)

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ:
1) Σελ αξηζ. 435/2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
2) Σελ αξηζ. 31672/22-7-2020 ελαιιαθηηθή πξφηαζε 3 επηθεθαιήο θαη 3 δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο επί ηεο 3εο αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 θαη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε απηήο.
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3) Σελ αξηζ. 9906/27-7-2020 εηζήγεζε – αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Τπεξεζίαο επί ηεο αξηζ. 31672/22-7-2020 ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο επί ηεο 3εο
αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020
Δγθξίλεη ηελ αξηζ. 31672/22-7-2020 ελαιιαθηηθή πξόηαζε επί ηεο αξηζ. 435/2020
Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη σο εθ ηνχηνπ εγθξίλεη ηελ 3ε Αλακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 – Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο, σο θάησζη:
Θέκα 1ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζ. 8031/26-06-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ
Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο πξνβαίλνπκε ζηε ελίζρπζε θαζψο θαη ζηελ δεκηνπξγία
θσδηθψλ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνθππηνπζψλ αλαγθψλ, σο εμήο:
1) Γεκηνπξγνύκε - απμάλνπκε ηνπο θάησζη ΚΑ Δμφδσλ :
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

40-6662.00631

00-6116
40-6112.00002
ΝΔΟ ΚΑΔ
40-6651.00000

Πξνκήζεηα εηδώλ ρξσκαηηζκνύ θαη ρξσκάησλ δηαγξάκκηζεο ηεο
Γ/λζεο Πνιενδoκηθνύ ρεδηαζκνύ
πξώελ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
Πάηξαο
Ακνηβέο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ

+75.000,00

Πξνκήζεηα θαθέισλ νξγάλσζεο αξρείνπ δόκεζεο

+ 1.000,00

+3.000,00

Πξνκήζεηα πιηθνύ ηνπνγξαθήζεσλ & ζρεδηάζεσλ (ρξώκαηα,
παζαιάθηα, πξόθεο, κεηξνηαηλίεο, παζέηα θνξδέια ζήκαλζεο θ.ι.π)

+ 300,00
79.300,00 €

ΤΝΟΛΟ :

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη
1.371.312,87 επξώ.

ζην

πνζό

ησλ

Θέκα 2ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 9168/14.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ –
Ζ/Μ – Σκήκα ρεδηαζκνχ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο, πξνβαίλνπκε ζηελ ελίζρπζε ηνπ θάησζη ΚΑ
Δμφδνπ σο εμήο:
Κ.Α. Δμόδσλ
30-6661.06022

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πξνκήζεηα Ταινπηλάθσλ-Γλζε Αξρηηεθη.-2020

ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ

€

+80.000,00

+ 80.000,00 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηαβάιιεηαη θαη
δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ 1.291.312,87 επξώ.
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Θέκα 3ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζ. 5994/ 22-05-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Πξαζίλνπ, πξνβαίλνπκε ζηελ θαηάξγεζε ηεο «Πξνκήζεηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο θακεξψλ θαη
ζπλαγεξκνχ θαη ζχλδεζε κε εηαηξία θχιαμεο» θαη ζηε δεκηνπξγία λένπ θσδηθνχ εμφδνπ ιφγσ ηεο
άκεζεο αλάγθεο ηεο απεπζείαο κειέηεο «Τπεξεζία εγθαηάζηαζεο ηεο πξνκήζεηαο ζπζηεκάησλ
αζθαιείαο θαη ηεο ππνζηήξημήο ηνπο κε ζπλδξνκή ζχλδεζεο ζε ρψξνπο θαη θηίξηα ηνπ Γήκνπ,


Μεηά ηα αλσηέξσ, κεηώλνπκε ηνλ θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ σο εμήο :

Κ.Α. Δμόδσλ
35-7135.00013

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πξνκήζεηα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο θακεξώλ θαη ζπλαγεξκνύ θαη
ζύλδεζε κε εηαηξία θύιαμεο

ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ
-40.000,00

-40.000,00 €

 Γεκηνπξγνύκε ηνλ θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
35-6278.00001

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Τπεξεζία εγθαηάζηαζεο ηεο πξνκήζεηαο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη
ηεο ππνζηήξημήο ηνπο κε ζπλδξνκή ζύλδεζεο ζε ρώξνπο θαη θηίξηα ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ

ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ

€

+ 10.000,00

10.000,00 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 απμάλεηαη θαηά 30.000,00
θαη δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ 1.321.312,87 επξώ.
Θέκα 4ν
Α) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζ. 7128/11-06-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Oηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ –Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ , ζεκεηψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ( κε ηελ 2ε
Αλακφξθσζε 2020 ηνπ Γήκνπ καο –αξ. 250/15-05-2020 απφθαζε νηθνλνκηθήο επηηξνπήο), ζηνλ
Κ.Α. 20-7131.01101 πξαγκαηνπνηήζεθε κείσζε πνζνχ θαηά 114.989,34 επξψ πνπ αθνξνχζε ζηνλ
ελ εμειίμεη δηαγσληζκφ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα νρεκάησλ ,κεραλεκάησλ θαη βνεζεη. Μεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ 2019-Αληαπνδνηηθά», αληί ηεο νξζήο αληίζηνηρεο κείσζεο ηνπ ΚΑ 20-7131.71101
κε ηίηιν «Πξνκήζεηα νρεκάησλ , κεραλεκάησλ θαη βνεζεηηθνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ
(Β & Γ ΦΆΖ) -2019 – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ», πνπ αθνξά ζε νινθιεξσκέλε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία.
Χο ζπλέπεηα απηψλ είλαη λα πξνθχπηεη ε κε θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ ηεο
ελ εμειίμεη δηαδηθαζίαο θαη λα θηλδπλεχεη κε αθπξφηεηα ν δηαγσληζκφο.
Μεηά ηα αλσηέξσ πξνβαίλνπκε ζηηο θάησζη ηζόπνζεο απμνκεηψζεηο ησλ Αληαπνδνηηθψλ σο εμήο:


Απμάλνπκε ηνλ θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ :

Κ.Α. Δμόδσλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ €
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20-7131.01101

Πξνκήζεηα νρεκάησλ ,κεραλεκάησλ θαη βνεζεη. Μεραλνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ 2019 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
ΤΝΟΛΟ



+114.989,34

+ 114.989,34 €

Μεηώλνπκε ηζφπνζα ηνλ θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:

Κ.Α. Δμόδσλ
20-7131.71101

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ €

Πξνκήζεηα νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη βνεζεηηθνύ κεραλνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ (Β & Γ ΦΆΗ) -2019 – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

-114.989,34

ΤΝΟΛΟ

- 114.989,34 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ηα Αληαπνδνηηθά ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο
– Ζιεθηξνθσηηζκνύ παξακέλνπλ ηζνζθειηζκέλα, θαη ην Απνζεκαηηθό ( ΚΑΔ 9111) παξακέλεη
ζην πνζό 1.321.312,87 επξώ.
Β) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζ. 2253/ 17-02-2020 έγγξαθν (νξζή επαλάιεςε) ηεο Γ/λζεο
Oηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ –Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ, φπνπ αλαθέξεηαη πσο εθ
παξαδξνκήο (κε ηελ 2ε Αλακφξθσζε 2020 ηνπ Γήκνπ καο –αξ. 131/20 απφθαζε Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ), ζηνλ Κ.Α.Δ. 15-7135.00001 «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
ηκήκαηνο ζπλζεηηθνχ ηαξηάλ θαη εξγαζίεο δηαγξάκκηζεο ζην ηαξηάλ ηνπ Πακπεινπνλλεζηαθνχ
ηαδίνπ» πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε πνζνχ θαηά 20.943,60 επξψ, αληί ηεο νξζήο αύμεζεο ζηνλ
ΚΑΔ 15-6262.00002 «Γηαγξάκκηζε ηνπ ηαξηάλ ηνπ Πακπεινλλεζηαθνύ ηαδίνπ».
Χο απφξξνηα ησλ άλσζελ, πξνβαίλνπκε ζηηο θάησζη ηζφπνζεο απμνκεηψζεηο :


Μεηώλνπκε ηνλ θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:

Κ.Α. Δμόδσλ
15-7135.00001

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηκήκαηνο ζπλζεηηθνύ ηαξηάλ θαη εξγαζίεο
δηαγξάκκηζεο ζην ηαξηάλ ηνπ Πακπεινπνλλεζηαθνύ ηαδίνπ
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ Δ €
-20.943,60

-20.943,60 €

 Απμάλνπκε ηζφπνζα ηνλ θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:
Κ.Α. Δμόδσλ
15-6262.00002

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Γηαγξάκκηζε ηνπ ηαξηάλ ηνπ Πακπεινπνλλεζηαθνύ ηαδίνπ
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ Δ €
+20.943,60
+ 20.943,60 €
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πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 δελ κεηαβάιιεηαη
θαη παξακέλεη ζην πνζό 1.321.312,87 επξώ.
Θέκα 5ν
Λακβάλνληαο ππφςε ηα ππ΄ αξηζ. 7972/25-06-2020 θαη 9385/2020/16.7.2020 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ –Σκήκα ρεδηαζκνχ Μειεηψλ θαη
ειέγρνπ , φπνπ καο ελεκεξψλνπλ γηα ηηο θάησζη δηαπηζηψζεηο ηνπο , απμνκεηψλνπκε ηζφπνζα ηα
θάησζη πνζά δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηξεηο λένπο θσδηθνχο αξηζκνχο εμφδσλ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2020, σο εμήο:


Μεηώλνπκε ηνλ θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ :

Κ.Α. Δμόδσλ
20-7131.00005

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πξνκήζεηα- αγνξά νρεκάησλ από ην Σεισλείν-ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
ΤΝΟΛΟ



ΠΟΟ Δ €
-17.000,00
- 17.000,00 €

Γεκηνπξγνύληαη νη θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:

Κ.Α. Δμόδσλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ €

20-6699.00103
ΝΔΟ ΚΑΔ

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απηόκαηεο κπάξαο θπθινθνξίαοΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+ 2.000,00

20-6699.00104
ΝΔΟ ΚΑΔ

Πξνκήζεηα πύξγνπ θσηηζκνύ κε γελλήηξηα ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+ 5.000,00

20-6699.00105

Πξνκήζεηα δεμακελήο γηα ηελ κεηαθνξά πεηξειαίνπ κε όινλ ηνλ
πξνβιεπόκελν εμνπιηζκό - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
ΤΝΟΛΟ :

+ 10.000,00

+ 17.000,00 €

πλεπώο, κεηά ηελ παξαπάλσ Αλακόξθσζε, ηα Αληαπνδνηηθά ηεο Τπεξεζίαο
Καζαξηόηεηαο – Ζιεθηξνθσηηζκνύ παξακέλνπλ ηζνζθειηζκέλα, ην δε Απνζεκαηηθό
(ΚΑΔ 9111) παξακέλεη ζην πνζό 1.321.312,87 επξώ.
Θέκα 6ν
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ Α.Π. 30520/21-05-2020 (ΑΓΑ: 64ΥΒ46ΜΣΛ6-9Τ8) απφθαζε ηνπ
ΤΠ.Δ., πεξί έθηαθηεο επηρνξήγεζεο «πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19», πνζνχ 1.288.045,88 € θαη ην ππ’
αξηζ. 0 /1065 / 03-06-2020 Γξακ. Δίζπξαμεο ηνπ Γήκνπ καο, πξνβαίλνπκε ζε απνδνρή πνζνύ θαη
αλακόξθσζε ζην ζθέινο ησλ Δζφδσλ σο εμήο:
Γεκηνπξγία λένπ Κ.Α. Δζφδνπ :
ΚΑ ΔΟΓΟΤ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΠ.Δ. - Έθηαθηε επηρνξήγεζε πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη

ΠΟΟ Δ €
+1.288.045,88 €
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1219.00009
ΝΔΟ ΚΑΔ

επηηαθηηθώλ αλαγθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ εκθάληζε ηνπ
θνξνλντνύ COVID-19.

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 απμάλεηαη θαηά
1.288.045,88 € θαη δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ 2.609.358,75 επξώ.
Πξνζνρή: ε επόκελε αλακόξθσζε λα γίλεη αιιαγή ρξεκαηνδόηεζεο Κ.Α. από ίδηνπο
πόξνπο, πξνθεηκέλνπ ην απνζεκαηηθό λα κελ είλαη εηδηθεπκέλν.
Γεκηνπξγείηαη λένο Κ.Α. Δμφδνπ, κε ελίζρπζε απφ ην απνζεκαηηθφ σο εμήο:
ΚΑ ΔΞΟΓΟΤ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΔΟ ΚΑΔ

Δπηηαθηηθή αλάγθε πξνθεηκέλνπ λα κελ ραζεί ε πιαηεία
Καιιηπάηεηξαο, νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν Ο.Σ./ΚΥ1427, όπσο
έρεη απνθαζίζεη νκόθσλα θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ
147/10 Ινπλίνπ 2020 ζπλεδξίαζή ηνπ. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε
έρεη απνθαζίζεη ηε δεκηνπξγία λένπ θσδηθνύ γηα ηελ
απνδεκίσζε ηεο πιαηείαο κε ελίζρπζε από ηνπο θσδηθνύο
Κ.Α. 40-71110001 3 θαη 40-71110001 2 . Δπεηδή όκσο κέρξη
ζήκεξα θάηη ηέηνην δελ έρεη γίλεη θαη νη θσδηθνί απηνί
απνκεηώλνληαη ζπλερώο κε, θίλδπλν λα κεδεληζηνύλ,
απνθαζίδεηαη λα δνζεί νξηζηηθή ιύζε ζην ζέκα, κε ηνλ
πξνηεηλόκελν ηξόπν. εκαληηθό είλαη επίζεο, πσο κε ηνλ
ηξόπν απηό, εμνηθνλνκείηαη επηπιένλ ην αληίζηνηρν πνζό
ησλ 800.000 επξώ, ζηνπο θσδηθνύο γηα απαιινηξηώζεηο θαη
κε απηόλ ηνλ ηξόπν ν Γήκνο, ζα κπνξέζεη λα απνδεκηώζεη
θαη άιιεο δπν ηνπιάρηζηνλ πιαηείεο (ζεκεηώλνπκε πσο
εληζρύνπκε θαη κε 188.045,88€ ηελ παξαπάλσ πξνζπάζεηα,
κε ηελ επόκελε ηξνπνπνίεζε). Δίλαη επίζεο γεγνλόο, πσο
ν Γήκνο ζα είρε ηε δπλαηόηεηα λα δαπαλήζεη πεξηζζόηεξα
ρξήκαηα γηα ηηο απαιινηξηώζεηο, αλ δελ δαπαλνύζε
ζεκαληηθά θνλδύιηα γηα ηνλ Covid19. Απηήλ ηελ πζηέξεζε
θαιύπηνπκε ελ κέξεη, κε ηε ζεκεξηλή καο απόθαζε.
Δπηζεκαίλνκε επίζεο, πσο ηα ρξήκαηα γηα ηελ πιαηεία,
όπσο θαη γηα ηνλ επόκελν θσδηθό, αληινύληαη από ην
απνζεκαηηθό.

40-7111.00039
Απνδεκίσζε
πιαηείαο
Καιιηπάηεηξαο
Ο.Σ./ΚΥ1427

ΠΟΟ Δ €
+800.000,00 επξώ

Γεκηνπξγείηαη λένο Κ.Α. Δμφδνπ, κε ελίζρπζε απφ ην απνζεκαηηθφ σο εμήο:
ΚΑ ΔΞΟΓΟΤ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

40-7111.00035

Δληζρύνπκε ηνλ θσδηθό γηα ηηο απαιινηξηώζεηο κε ην πνζό
ησλ 188.045,88επξώ

Απαι/ζεηο-αγνξέο
ξπκνη. ηδηνθ. ζε
δηάθ. ζεκεία ηνπ
Υ.Π. γηα εμαζθ.
πιαηεηψλ

ΠΟΟ Δ €
+188.045,88 €
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πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 γίλεηαη 1.621.312,87
επξώ.
Θέκα 7ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζ. 7947/25-06-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο- Σκήκα ρνιείσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηνπ
θσδηθνχ αξηζκνχ εμφδσλ ηεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ
θαζαξηζκνχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζε πηζαλφ θχκα εμάπισζεο ηνπ COVID-19, θαηά ην ηεηξάκελν
επηεκβξίνπ 2020 – Γεθεκβξίνπ 2020.
ΚΑ ΔΞΟΓΟΤ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ €

70.01-6022.00001

Απαζρόιεζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο
γηα απαζρόιεζε ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ ηνπ
ηκήκαηνο ζρνιείνπ

+13.600,00

ΤΝΟΛΟ:

+13.600,00

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη ζην πνζό ησλ
1.607.712,87 επξώ.
Θέκα 8ν
ηνλ ΚΑΔ 81 ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Π.Ο.Δ. εγγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ απιήξσησλ
ππνρξεψζεσλ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (ΠΓ 315/99) ηεο
31/12/2019.
Α) Λφγσ ηνπ φηη εθθξεκνχλ ηηκνιφγηα έθδνζεο έηνπο 2019 πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζηελ ππεξεζία
καο κεηά ηελ ηαθηνπνηεηηθή αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020, επηβάιιεηαη ε
παξαθάησ αλακφξθσζε:
α) Δληζρύεηαη ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ:
ΚΑΔ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

00-8115.00000

Γηάθνξα έμνδα

ΠΟΟ ζε €

+ 112,89

ΤΝΟΛΟ

+ 112,89 €

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη ζην πνζό ησλ
1.607.599,98 επξώ.
β) Μεηώλνληαη νη θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ:
ΚΑΔ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ €
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00-8116

Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ

- 2,00

60-8122

Έξγα

-46,10

00-8117.00000

Λνηπά έμνδα

30-8123

Μειέηεο Έξεπλεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο

-1.026,41

ΤΝΟΛΟ

-11.559,00
-

12.633,51 €

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 απμάλεηαη ζην πνζό tσλ
1.620.233,49 επξώ.
Θέκα 9ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην αξηζ. 6629/2-6-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Πξαζίλνπ – Σκήκα πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ην εμήο ρξεκαηνδνηνύκελν έξγν κε ηίηιν «BUILDING SMART
GOVERNANCE TO MANAGE FLOODING RISK OF RIVE R COMMUNITIES
(Γεκηνπξγία έμππλεο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ πιεκκπξώλ ησλ
παξαπνηάκησλ θνηλνηήησλ) κε αθξσλύκην SMARTRIVER εληαγκέλν ζην Δπηρεηξεζηαθό
Πξόγξακκα INTERREG V-B Adriatic – Ionian ADRION 2014 – 2020” σο εμήο :
Α) Γεκηνπξγνύκε έλα λέν Κ.Α. Δζφδσλ:
NEO  Κ.Α.Δ.
1323.00008

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ από Δ.Δ. (εθηόο ΠΓΔ/ΔΠΑ)Τινπνίεζε
ηνπ έξγνπ SMARTRIVER , ρξεκαηνδόηεζε Δπηρεηξεζηαθό
πξόγξακκα INTERREG V-B Adriatic – Ionian ADRION 2014 –
2020 – Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

Δ €

+ 207.230,10

+ 207.230,10 €

Β) Γεκηνπξγνύκε ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. Δμφδσλ :
1) «Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο κνλίκσλ ππαιιήισλ γηα ηελ ηερληθή- επηζηεκνληθή
ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SMARTRIVER, ηνπ πξνγξάκκαηνο
INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020.» πνζνχ 18.889,00 €, ήηνη:
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6012.64001

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ππαιιήισλ γηα ηελ ηερληθήεπηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ SMARTRIVER
, ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020.- Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

ζε €

+18.889,00

+18.889,00 €
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2) «Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ΗΓΑΥ ππαιιήισλ γηα ηελ ηερληθή- επηζηεκνληθή
ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SMARTRIVER, ηνπ πξνγξάκκαηνο
INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020» πνζνχ 8.392,00 ήηνη :
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6022.64001

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ

Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ππαιιήισλ ΙΓΑΥ γηα ηελ
ηερληθή- επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
SMARTRIVER , ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION
2014 – 2020 – Δ.Δ.

ζε €
+ 8.392,00

ΤΝΟΛΟ

+8.392,00 €

3) «Τπεξεζίεο επαιήζεπζεο δαπαλψλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SMARTRIVER, ηνπ
πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 πνζνχ 4.500,00 €, ήηνη:
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.64001

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ

Τπεξεζίεο επαιήζεπζεο δαπαλώλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SMARTRIVER , ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION
2014 – 2020 - Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ζε €
+ 4.500,00

+4.500,00 €

3) «χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην
SMARTRIVER, ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020», κε πνζφ
14.110,00 €, ήηνη :
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.64002

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ κε
αθξσλύκην SMARTRIVER , ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B
ADRION 2014 – 2020 - Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

ζε €

+14.110,00

+14.110,00 €

5) «Έμνδα γξαθείνπ θαη δηνηθεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε
αθξσλχκην SMARTRIVER, ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020» κε
πνζφ 6.839,10 €, ήηνη :
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
00-6495.64001

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Έμνδα γξαθείνπ θαη δηνηθεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε
αθξσλύκην SMARTRIVER , ηνπ
πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 - Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ ζε €
+ 6.839,10

+6.839,10 €
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6) «χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζην WP2 : «ρεδηαζκφο κηαο θνηλήο
δηαθξαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηηο πιεκκχξεο θαη ηελ κείσζε θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην
SMARTRIVER, ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 κε πνζφ 8.000,00
€ , ήηνη :
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.640003

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζην WP2 :
«ρεδηαζκόο κηαο θνηλήο δηαθξαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηηο
πιεκκύξεο θαη ηελ κείσζε θηλδύλνπ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SMARTRIVER , ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION
2014 – 2020 - Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€

+ 8.000,00

+8.000,00 €

7) χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζην WP4 : «Καζνξηζκφο θαηεπζπληήξησλ
γξακκψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πιαηθφξκαο κείσζεο θηλδχλσλ πιεκκπξψλ – SMARTRIVER
DGT – Platform for risk flooding Reduction, ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SMARTRIVER , ηνπ
πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 κε πνζφ 6.000,00 €, ήηνη :
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.640004

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζην WP4 :
«Καζνξηζκόο θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο
πιαηθόξκαο κείσζεο θηλδύλσλ πιεκκπξώλ – SMARTRIVER DGT
– Platform for risk flooding Reduction, ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SMARTRIVER , ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION
2014 – 2020 - Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€

+ 6.000,00

+6.000,00 €

8) χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζην WP5 : «Γξάζεηο Δπηθνηλσλίαο
(Communication – Γηνξγάλσζε πξσηνβνπιηψλ «Resilient Communities Days”, SMARTRIVER for
Kids & Schools”, “Digital activities including social media and multimedia”, ηνπ έξγνπ κε
αθξσλχκην SMARTRIVER , ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 κε
πνζφ 13.000,00 €, ήηνη :
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.64005

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζην WP5 :
«Γξάζεηο Δπηθνηλσλίαο (Communication – Γηνξγάλσζε
πξσηνβνπιηώλ «Resilient Communities Days”, SMARTRIVER for
Kids & Schools”, “Digital activities including social media and
multimedia”, ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SMARTRIVER , ηνπ
πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 - Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€

+13.000,00

+ 13.000,00€

11

ΑΔΑ: ΩΨΩΡΩΞΙ-ΗΜΖ

9) χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ ζην πιαίζην WP2 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ Γηθηχνπ
Adriatic – Ionian SMARTRIVER θαη ησλ ηνπηθψλ Δξγαζηεξίσλ (Μλεκφλην πλεξγαζίαο ηνπηθψλ
θνξέσλ), ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη κειεηψλ πεξίπησζεο , Δθθίλεζε ηνπ
Γηθηχνπ Adriatic – Ionian SMARTRIVER θαη ζρεδηαζκφο κηαο θνηλήο δηαθξαηηθήο πξνζέγγηζεο
γηα ηηο πιεκκχξεο θαη ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ) ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SMARTRIVER , ηνπ
πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 κε πνζφ 19.000,00 €, ήηνη :
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.64006

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζην WP2 γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ Γηθηύνπ Adriatic – Ionian
SMARTRIVER θαη ησλ ηνπηθώλ Δξγαζηεξίσλ (Μλεκόλην
πλεξγαζίαο ηνπηθώλ θνξέσλ), ζπιινγή θαη αμηνιόγεζε θαιώλ
πξαθηηθώλ θαη κειεηώλ πεξίπησζεο , Δθθίλεζε ηνπ Γηθηύνπ Adriatic
– Ionian SMARTRIVER θαη ζρεδηαζκόο κηαο θνηλήο δηαθξαηηθήο
πξνζέγγηζεο γηα ηηο πιεκκύξεο θαη ηελ κείσζε ηνπ θηλδύλνπ) ηνπ
έξγνπ κε
αθξσλύκην SMARTRIVER , ηνπ πξνγξάκκαηνο
INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 – Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€

+19.000,00

+ 19.000,00€

10)
χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ ζην πιαίζην WP3 γηα ηελ πινπνίεζε : Αλάιπζε θηλδχλνπ θαη
ηξσηφηεηαο γηα θάζε ιεθάλε απνξξνήο (Υάξηεο πιεκκπξηθψλ θηλδχλσλ), Αλάπηπμε ρεδίνπ
κείσζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο, Καζνξηζκφο πκθψλνπ θαη ππνγξαθήο απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη
δηαηνκεαθά workshops ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν πιεκκχξαο θαη ηελ ηξσηφηεηα ηνπ έξγνπ κε
αθξσλχκην SMARTRIVER , ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020, πνζνχ
17.760,00 €, ήηνη :
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.64007

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ

€

ύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ ζην πιαίζην WP3 γηα ηελ πινπνίεζε :
Αλάιπζε θηλδύλνπ θαη ηξσηόηεηαο γηα θάζε ιεθάλε απνξξνήο
(Υάξηεο πιεκκπξηθώλ θηλδύλσλ), Αλάπηπμε ρεδίνπ κείσζεο
θηλδύλνπ πιεκκύξαο, Καζνξηζκόο πκθώλνπ θαη ππνγξαθήο
από ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη δηαηνκεαθά workshops ζρεηηθά κε
ηνλ θίλδπλν πιεκκύξαο θαη ηελ ηξσηόηεηα ηνπ έξγνπ κε
αθξσλύκην SMARTRIVER , ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B
ADRION 2014 – 2020 – Δ.Δ.

+ 17.760,00

ΤΝΟΛΟ

+17.760,00€

11) χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ ζην πιαίζην WP4 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο γηα ηελ κείσζε
θηλδχλνπ Adriatic – Ionian SMARTRIVER DGT Platform , εθαξκνγή – SMARTRIVER
GUARDIAN Application for mobile, ηξαηεγηθή Adriatic – Ionian SMARTRIVER γηα ηελ
αλζεθηηθφηεηα θαη κείσζε θηλδχλνπ, Πηινηηθέο δξάζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη έγθαηξε
πξνεηδνπνίεζε ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο , Φέξνπζα ηθαλφηεηα – Capacity building θαη δξάζεηο
εθπαίδεπζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SMARTRIVER ηνπ πξνγξάκκαηνο
INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020, πνζνχ 17.000,00 €, ήηνη :
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ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.64008

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ

€

ύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ ζην πιαίζην WP4 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πιαηθόξκαο γηα ηελ κείσζε θηλδύλνπ Adriatic – Ionian SMARTRIVER
DGT Platform , εθαξκνγή – SMARTRIVER GUARDIAN Application
for mobile, ηξαηεγηθή Adriatic – Ionian SMARTRIVER γηα ηελ
αλζεθηηθόηεηα θαη κείσζε θηλδύλνπ, Πηινηηθέο δξάζεηο γηα ηελ
παξαθνινύζεζε θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ,
Φέξνπζα ηθαλόηεηα – Capacity building θαη δξάζεηο εθπαίδεπζεο ζε
ηνπηθό επίπεδν ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SMARTRIVER ηνπ
πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 – Δ.Δ.

+ 17.000,00

ΤΝΟΛΟ

+17.000,00€

12) χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ ζην πιαίζην WP5 γηα ηελ πινπνίεζε Γξάζεσλ Δπηθνηλσλίαο (
Communication – Γεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή θαη εγρψξηα πεξηνδηθά πνπ εμεηδηθεχνληαη κε ηελ
Κιηκαηηθή Αιιαγή, ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή πξνσζεηηθνχ πιηθνχ - Promotional material
(έληππα – viral gadgets – ηειηθφ viral video ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ SMARTRIVER ηνπ έξγνπ
κε αθξσλχκην SMARTRIVER ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 –
2020, πνζνχ 8.400,00 €, ήηνη :
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.64009

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ

€

ύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ ζην πιαίζην WP5 γηα ηελ πινπνίεζε
Γξάζεσλ Δπηθνηλσλίαο ( Communication – Γεκνζηεύζεηο ζε
Γηεζλή θαη εγρώξηα πεξηνδηθά πνπ εμεηδηθεύνληαη κε ηελ Κιηκαηηθή
Αιιαγή, ρεδηαζκόο θαη παξαγσγή πξνσζεηηθνύ πιηθνύ Promotional material (έληππα – viral gadgets – ηειηθό viral video
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ SMARTRIVER ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SMARTRIVER ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION
2014 – 2020 – Δ.Δ.

+ 8.400,00

ΤΝΟΛΟ

+8.400,00€

13) «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ κε αθξσλχκην SMARTRIVER ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014
– 2020, πνζνχ 7.240,00 €, ήηνη :
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6422.64001

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ
ππαιιήισλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SMARTRIVER ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION
2014 – 2020 – Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€
+7.240,00

+7.240,00 €

«Έμνδα ηαμηδίσλ θαη δηακνλήο κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε
αθξσλχκην SMARTRIVER ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020,
πνζνχ 6.100,00 €, ήηνη :
14)
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ΝΔΟ ΚΑΔ
15-6422.64002

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ

Έμνδα ηαμηδίσλ θαη δηακνλήο κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SMARTRIVER ηνπ
πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 – Δ.Δ.

€
+ 6.100,00

ΤΝΟΛΟ

+6.100,00 €

15) Έμνδα ηαμηδίσλ θαη δηακνλήο κεηαθηλνχκελσλ- κε ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SMARTRIVER ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B
ADRION 2014 – 2020, πνζνχ 7.000,00, ήηνη :
ΝΔΟ ΚΑΔ
15-6423.64001

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ

Έμνδα ηαμηδίσλ θαη δηακνλήο κεηαθηλνύκελσλ - κε ππαιιήισλ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SMARTRIVER ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION
2014 – 2020 – Δ.Δ.

€
+ 7.000,00

ΤΝΟΛΟ

+7.000,00 €

16) Πξνκήζεηα έμππλνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη έγθαηξε
πξνεηδνπνίεζε επηθίλδπλσλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε
αθξσλχκην SMARTRIVER ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020,
πνζνχ 45.000,00 , ήηνη :
ΝΔΟ ΚΑΔ
15-7135.64001

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ

Πξνκήζεηα έμππλνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ παξαθνινύζεζε
θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε επηθίλδπλσλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SMARTRIVER ηνπ
πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 – Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

€

+ 45.000,00

+45.000,00 €

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ζην πνζό ησλ
1.620.233,49 επξώ.
ΘΔΜΑ 10Ο
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζ. 8216/30-06-2020 ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ ζρεηηθά κε ην εληαγκέλν έξγν ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ ζην Πξφγξακκα URBACT 3, κε ηίηιν «Αction planning network on urban resource
centers” θαη αθξσλχκην UrbRec,
A) Γεκηνπξγνύκε ηνλ ζρεηηθό Κ.Α.Δζόδσλ γηα ην αλσηέξσ έξγν

κε ζπλνιηθό πνζό

59.713,00 €,
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Κ.Α.Δζόδνπ
1323.00009

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ €

Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ από Δ.Δ. (εθηόο ΠΓΔ/ΔΠΑ) - URBACT
3- Β ΦΑΗ.

+59.713,00 €

ΤΝΟΛΟ

+ 59.713,00€

Καη δεκηνπξγνύκε αληίζηνηρα ηνπο ζρεηηθνύο Κ.Α.Δμόδσλ ηνπ ίδηνπ έξγνπ.
ΝΔΟΙ Κ.Α.
Δμόδσλ
15-6012.69001

15-6022.69001

15-6117.69001

00-6495.69001

15-6422.69004

15-6423.69001

15-7135.69001
15-6117.69002

15-6117.69003

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο κνλίκσλ ππαιιήισλ γηα ηελ
ηερληθή- επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε
αθξσλύκην UrbRec ηνπ Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΗ – Δ.Δ.
Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ππαιιήισλ ΙΓΑΥ γηα ηελ
ηερληθή- επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε
αθξσλύκην UrbRec ηνπ Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΗ – Δ.Δ.
ύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ γηα ηελ δηνηθεηηθή – νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ
έξγνπ κε αθξσλύκην UrbRec ηνπ Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΗ
– Δ.Δ.
Έμνδα γξαθείνπ θαη δηνηθεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην UrbRec ηνπ Πξνγξάκκαηνο
URBACT III – Β ΦΑΗ – Δ.Δ.
Γαπάλεο ηαμηδίσλ, δηακνλήο θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ
ππαιιήισλ (Μνλίκσλ – ΙΓΑΥ) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε
αθξσλύκην UrbRec ηνπ Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΗ – Δ.Δ
Έμνδα ηαμηδίσλ θαη δηακνλήο κεηαθηλνύκελσλ - κε ππαιιήισλ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην UrbRec
ηνπ Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΗ – Δ.Δ
Πξνκήζεηα έμππλνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ κε αθξσλύκην UrbRec ηνπ Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β
ΦΑΗ – Δ.Δ.
ύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή πιηθνύ
επηθνηλσλίαο ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην UrbRec ηνπ
Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΗ – Δ.Δ
ύλαςε ζύκβαζεο έξγνπ γηα ηελ δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ –
ζπλαληήζεσλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην UrbRec ηνπ
Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΗ – Δ.Δ

ΠΟΟ Δ €
+1.600,00

+500,00

16.500,00

63,00

14.150,00

7.650,00

10.000,00

3.0000,00

6.250,00
+59.713,00 €

ΤΝΟΛΟ:

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ζην πνζό ησλ
1.620.233,49 επξώ.
Θέκα 11ν
Α) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζκ. 8097/26-06-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Μηζζνδνζίαο , γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ 240 αηφκσλ
(κε πξνζσξηλέο δηαηαγέο πξψελ σθεινχκελσλ ηνπ ΟΑΔΓ κέζσ ηεο ΓΠ 3/2019 )
θαη
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πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζνύλ ηόζν νη απνδνρέο ηνπο όζν θαη νη αλαινγνύζεο εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο έσο θαη ηηο 30 /09 /2020, δεκηνπξγνύληαη νη θάησζη ΚΑ Δμφδσλ :
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

20-6041.00104
ΝΔΟ ΚΑΔ

Σαθηηθέο απνδνρέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΟΑΔΓ)
κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο έσο 30/09 / 2020 – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+ 132.000,00

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Παηξώλ -Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο έσο 30/09/2020 – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+ 40.000,00

20-6041.00204
ΝΔΟ ΚΑΔ

Σαθηηθέο απνδνρέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΟΑΔΓ)
κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ ΠαηξώλΓ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ–ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ
Έσο 30/09/2020 – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+36.000,00

20-6054.00204
ΝΔΟ ΚΑΔ

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
ΠαηξώλΓ/ΝΗ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ
ΔΡΓΟΤ–ΣΜΗΜΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ έσο 30/09/2020 )-ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+ 12.000,00

Σαθηηθέο απνδνρέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΟΑΔΓ)
κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ έσο
30/09/2020 - ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

+ 512.000,00

10-6041.00010
ΝΔΟ ΚΑΔ

+ 148.000,00

10-6054.00010
ΝΔΟ ΚΑΔ

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Παηξώλ- έσο 30/09/2020 -ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

20-6054.00104
ΝΔΟ ΚΑΔ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ

+ 880.000,00 €
ΤΝΟΛΟ

Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζκ. 6220/ 97/26-06-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ – Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ
278 αηφκσλ (κε πξνζσξηλέο δηαηαγέο πξψελ σθεινχκελσλ ηνπ ΟΑΔΓ) θαη πξνθεηκέλνπ λα
θαηαβιεζνύλ ηόζν νη απνδνρέο ηνπο όζν θαη νη αλαινγνύζεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο έσο θαη ηηο
31/12/2020, δεκηνπξγνύληαη νη θάησζη ΚΑ Δμφδσλ :
Β)

ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

20-6041.00105
ΝΔΟ ΚΑΔ

Σαθηηθέο απνδνρέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ -Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο έσο 31/12/2020 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+ 200.000,00

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ -Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο έσο 31/12/2020 ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+ 62.000,00

20-6054.00105
ΝΔΟ ΚΑΔ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ
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20-6041.00205
ΝΔΟ ΚΑΔ

Σαθηηθέο απνδνρέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ
Γ/ΝΗ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ
ΔΡΓΟΤ–ΣΜΗΜΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ έσο 31/12/2020 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+ 40.000,00

20-6054.00205
ΝΔΟ ΚΑΔ

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ
Γ/ΝΗ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ
ΔΡΓΟΤ–ΣΜΗΜΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ έσο 31/12/2020 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+ 12.000,00

Σαθηηθέο απνδνρέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ έσο 31/12/2020 - ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

+ 690.000,00

10-6041.00011
ΝΔΟ ΚΑΔ

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ έσο 31/12/2020 - ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

+ 178.500,00

10-6054.00011
ΝΔΟ ΚΑΔ

+ 1.182.500,00 €
ΤΝΟΛΟ

Γ)

Λακβάλνληαο ππφςηλ ην ππ’ αξηζκ. 9377/16.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο
Δμφδσλ κεηώλνπκε ηνλ θάησζη ΚΑ Δμφδσλ θαηά 484.000,00 € η πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ηα πνζά απηά, γηα κηζζνδνζία θαη εξγ. Δηζθνξέο ησλ αλσηέξσ ΗΓΟΥ, σο εμήο:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

20-7122.00100

Αγνξά αθηλήηνπ γηα εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο
- ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ
-484.000,00

484.000,00 €

ΤΝΟΛΟ

Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 9195/14.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ
Έξγνπ -Ζ/Μ Σκήκα ρεδηαζκνχ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο, κεηώλνπκε ηνπο θάησζη ΚΑ Δμφδσλ
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πνζά απηά, γηα κηζζνδνζία θαη εξγ. Δηζθνξέο ησλ αλσηέξσ
ΗΓΟΥ, σο εμήο :
Γ)

ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
20-7132.00102

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ

Πξνκήζεηα γεξαλνύ θαιαζνθόξνπ -Αληαπνδνηηθά

-50.000,00
-

50.000,00 €

ΤΝΟΛΟ

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ηα Αληαπνδνηηθά παξακέλνπλ ΗΟΚΔΛΗΜΔΝΑ
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ΜΔΗΧΖ ΠΟΧΝ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΗΓΟΥ – ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΓΗΑΣΑΓΔ
ΑΠΟ ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
Α1) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 9171/14.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηαρ/ζεο Πξνζφδσλ
& Γεκ. Πεξηνπζίαο, κεηώλνπκε ηνπο θάησζη ΚΑ Δμφδσλ :
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
00-6111.00000

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ

Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ

-10.0000,00

ΤΝΟΛΟ :

-10.000,00 €

Α2) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 8936/10.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηαρ/ζεο Πξνζφδσλ
& Γεκ. Πεξηνπζίαο –Σκήκα Διέγρνπ Κνηλ. Υψξσλ, κεηώλνπκε ηνπο θάησζη ΚΑ Δμφδσλ :
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
γηα

ην

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ

10-6613.00004

Πξνκήζεηα θαξηώλ
ζηάζκεπζεο

ζύζηεκα ειέγρνπ

παξόδηαο

-25.200,00

10-6699.00003

Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ γηαην ζύζηεκα ειέγρνπ παξόδηαο
ζηάζκεπζεο

-25.000,00

10-6613.00005

Πξνκήζεηα έληππνπ πιηθνύ θαη πιηθνύ ζήκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο
ηεο παξόδηαο ζηάζκεπζεο

-3.000,00

10-7135.00001

Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ

-1.500,00
-

54.700,00 €

ΤΝΟΛΟ

Α3) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζκ. 9171/10.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηαρ/ζεο Πξνζφδσλ
& Γεκ. Πεξηνπζίαο – Σκήκα Δζφδσλ, κεηώλνπκε ηνλ θάησζη ΚΑ Δμφδσλ :
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
40-7111.00037

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Απνδεκίσζε
Δθαξκνγήο

ησλ

ξπκνηνκνπκέλσλ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ
επηθεηκέλσλ

Πξάμεσλ

-75.000,00

-

75.000,00 €

ΤΝΟΛΟ

Α4) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 9205/14.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
κεηώλνπκε ηνπο θάησζη ΚΑ Δμφδσλ :
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ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

15-6699.00005

Πξνκήζεηα δσνηξνθώλ
ζπληξνθηάο

γηα

ηε

15-6699.00006

Πξνκήζεηα ηατζηξώλ θαη πνηηζηξώλ
αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ

ζίηηζε

αδέζπνησλ

δώσλ

-7.799,60

ησλ

-5.000,00

15-6232.00001

Μίζζσζε ελόο αθηλήηνπ από ην Γήκν παηξέσλ γηα ηελ ίδξπζε
θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ

-11.000,00

15-7112.00001

Αγνξά νηθνπέδνπ γηα δεκηνπξγία θαηαθπγίνπ - ελδηαηηήκαηνο
αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο

-50.000,00

15-7112.00002

Αγνξά νηθνπέδνπ γηα ηελ δεκηνπξγία θηελνηξνθηθήο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε
αλεπηηήξεησλ παξαγσγηθώλ δώσλ.

-30.000,00

γηα

ηε

ζίηηζε

-

103.799,60 €

ΤΝΟΛΟ

Β) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 9293/15.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ,
Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, κεηώλνπκε ηνπο θάησζη ΚΑ Δμφδσλ θαζψο νη απνκεηνχκελνη
θσδηθνί επαξθνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο :
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ

10-6117.00004

Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.

-20.000,00

10-7134.00013

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη ινγηζξκηθνύ γηα ζπκκόξθσζε κε ην
Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (GDPR)

-20.000,00

10-6117.00003

Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ σξίκαλζε δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ
Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο.

-25.000,00

10-6265.00008

πληήξεζε
θαη
επηζθεπή
ππνινγηζηηθνύ θέληξνπ

-25.000,00

10-6266.00000

Αλαλέσζε θεληξηθήο εθαξκνγήο πξνζηαζίαο από ηνύο

10-6266.00017

πληήξεζε εθαξκνγήο
αξρεηαθή ρξήζε

10-6266.00024

Πξνκήζεηα
ππεξεζηώλ

10-6266.00025

Αλαβάζκηζε εθθαξκνγήο κηζζνδνζίαο παιαηνηέξσλ εησλ.

10-6266.00029

πληήξεζε δηαδηθηπηαθήο πύιεο

ειεθηξνινγηθήο

κηζζνδνζίαο

θαηεγθαηάζηαζε

εγθαηάζηαζεο

παιαηόηεξσλ

ειεθηξνληθώλ

-700,00
εηώλ

γηα

-9.544,80

ζπλαιιαγώλ

θαη

-10.000,00

-12.520,00
-7.000,00
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10-7135.00010

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ηειεθσλίαο γηα ην ππό
δηακόξθσζε θηίξην ηνπ πξώελ Αξζαθείνπ

-60.000,00

10-7135.00009

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ δηθηύνπ δεδνκέλσλ γηα ην
ππό δηακόξθσζε θηίξην ηνπ πξώελ Αξζαθείνπ

-40.000,00

-

229.764,80 €

ΤΝΟΛΟ

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 δηακνξθώλεηαη ζην πνζό
564.997,89 επξώ.
Γ) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 9347/16.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, κεηώλνπκε ηνπο θάησζη ΚΑ Δμφδσλ αθνχ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο σο εμήο:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ

35-6117.00001

Δξγαζίεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο Πιαηαλνδάζνπο εθβνιώλ
Υαξάδξνπ

-50.000,00

35-6117.00008

Μίζζσζε βπηίνπ γηα πόηηζκα δέληξσλ θαη ζάκλσλ.

-24.800,00

35-6117.00359

Κιάδεκα ςειώλ δέληξσλ ζην Γήκν Παηξέσλ

35-6211.00001

Γαπάλεο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκό (ηέιε ζύλδεζεο) ζην δεκνηηθό
ιαραλόθεπν

-25.000,00

35-6233.00002

Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα θπηεύζεηο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ

-10.000,00

35-6233.00003

Κνπή απηνθπνύο βιάζηεζεο αζηηθνπ θαη πεξηαζηηαθνύ πξαζίλνπ

-49.600,00

35-6233.00011

Μίζζσζε θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο

-24.800,00

35-6233.00022

Μίζζσζε εηδηθνύ κεραλήκαηνο ΜΔ (ρνξηνθνπηηθό) γηα θαζαξηζκό
νδώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ

-74.400,00

35-6236.00002

Μίζζσζε ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ

-50.000,00

35-6264.00001

Δπηζθεπή γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ

-24.000,00

35-6473.00001

Δλίζρπζε εζεινληηθώλ δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γαζπιιίνπ

35-6662.00013

Πξνκήζεηα
νηθίζθνπ

35-6692.00006

Πξνκήζεηα ζπόξσλ ριννηάπεηα

πιηθώλ

μπινθξαγκάησλ

γηα

-190.000,00

ην

δαζύιιην/μύιηλνπ

-3.000,00
-40.000,00

-24.800,00
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35-6692.00007

Πξνκήζεηα Ληπαζκάησλ - θπηνθαξκάθσλ ,νξκνλώλ ξηδνβνιίαο,
βηνδηεξγεηώλ, ηύξθεο μαλζήο, θινηνύ πεύθνπ,βειηησηηθώλ εδάθνπο,
παζζάισλ ππνζηήισζεο,βηνινγηθώλ ζθεπαζκάησλ, δηρηύσλ
εληνκνπξ/ζίαο, ειαηνπ.

-24.800,00

35-6692.00008

Πξνκήζεηα ρώκαηνο

-15.000,00

35-6692.00009

Πξνκήζεηα Φπηνηερληθνύ Τιηθνύ (δέληξα, ζάκλνη, θπηά

-24.800,00

35-6693

Κιάδεκα θαη θνπή πςειόθνξκσλ δεληξσλ αζηηθώλ θαη πεξαζηηθώλ
πεξηνρώλ.

-49.600,00

35-7131.00006

Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ(ζακλνθνπηηθά,
ριννθνπηηθά )

-100.000,00

35-7131.00007

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΩΝ

-60.000,00

35-7135.00014

Πξνκήζεηα εξγαιείσλ ρεηξόο

-19.800,00
-884.400,00 €

ΤΝΟΛΟ

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 δηακνξθώλεηαη ζην πνζό
1.449.397,89 επξώ.
Γ) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 9332/16.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ ΈξγνπΖ/Μ - Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κ/Υ , Κηηξίσλ & Ζ/Φ φπνπ δεηείηαη κείσζε ησλ θάησζη ΚΑ
Δμφδσλ ιφγσ κε ζχληαμεο ησλ ππφςε κειεηψλ ζηελ παξνχζα θάζε, ηνπο κεηώλνπκε σο εμήο:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ

30-6117.00012

Μειέηε λνκηκνπνίεζεο θηηξίσλ ζην ρώξν ηεο δώλεο ηεο
Μαξίλαο Παηξώλ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ

-50.000,00

30-6117.00014

ύληαμε κειεηώλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ 10νπ Λπθείνπ ΠαηξώλΓ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ

-50.000,00

-

100.000,00 €

ΤΝΟΛΟ

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 δηακνξθώλεηαη ζην πνζό
1.549.397,89 επξώ.
Δ) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 9367/16.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
– Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξνβαίλνπκε ζηελ κείσζε ησλ θάησζη ΚΑ Δμφδσλ :
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ
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10-6278.00001

Γαπάλεο θύιαμεο ησλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ρώξν
«ΠΟΛΙΣΔΙΑ»

-55.200,00

-

-55.200,00 €

ΤΝΟΛΟ

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 δηακνξθώλεηαη ζην πνζό
ησλ 1.604.597,89 επξώ.


Γεκηνπξγείηαη ν θάησζη ΚΑ Δζφδσλ :

Κ.Α. Δζόδσλ
1322.20007
ΝΔΟ ΚΑΔ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ - Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, θαηαζθεπή, κεηαθνξά
θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ, γηα ηελ δεκηνπξγία
ή θαη
αλαβάζκηζε ησλ ζηάζεσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ
θνηλνύ ησλ δήκσλ ηεο ρώξαο.

ΤΝΟΛΟ:



ΠΟΟ

Δ €

+ 150.000,00

+ 150.000,00 €

Γεκηνπξγείηαη ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:

ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
64-7326.00004

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ

€

ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ - Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, θαηαζθεπή,
κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ, γηα ηελ δεκηνπξγία ή
θαη αλαβάζκηζε ησλ ζηάζεσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
επηβαηηθνύ θνηλνύ ησλ δήκσλ ηεο ρώξαο.

+ 250.000,00

ΤΝΟΛΟ :

+ 250.000,00

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηαβάιιεηαη θαη
δηακνξθώλεηαη ζην πνζό 1.504.597,89 επξώ
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ αξηζ. 31672/22-7-2020 ελαιιαθηηθή πξόηαζε αλαθέξνληαη επίζεο ηα
εμήο:
«Παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο κε βάζε ην λφκν θαη ηελ αξηζ. πξση. 72349 εγθχθιην
108/16 Οθησβξίνπ 2019 ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηδηαίηεξα
φζα αλαθέξνληαη ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηεο πξψηεο ζειίδαο……. «Επι ηων διαηάξεων αςηών,
κπίνοςμε ζκόπιμο να επιζημάνοςμε ηα εξήρ: α)……..β)…….γ)…..», φπνπ εθηφο ησλ άιισλ
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επηζεκαίλεηαη ζε πνηα δεηήκαηα επί ησλ πξνηάζεσλ ππεηζέξρεηαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο:
«δεν σπειζέρτεηαι ζε ζηηήμαηα ζκοπιμόηηηας …. αλλά αποκλειζηικά ζε ζηηήμαηα
νομιμόηηηας»
Δπηζεκαίλνπκε πσο γηα δεχηεξε ζπλερφκελε θνξά δελ καο δφζεθε ν απφ ην λφκν θαη ηηο
εγθπθιίνπο ππνδεηθλπφκελνο ρξφλνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθχγνπκε ζηελ ππεξεζία γηα πεξαηηέξσ
δηεπθξηλήζεηο, αθνχ ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ιήθζεθε ζηηο 21 Ηνπιίνπ ην απφγεπκα
θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην θάιεζε ν πξφεδξνο γηα ην απφγεπκα ηεο 22 Ηνπιίνπ 2020.
εκεηψλνπκε πσο δπλαηφηεηα παξέκβαζεο έρνπκε κεηά ηελ αλάξηεζε ηεο απφθαζεο ζην Γηαχγεηα
αθνχ ηφηε κφλν έρνπκε ηελ νξηζηηθή θαη κε πξσηφθνιιν απφθαζή. Παξάδεηγκα πσο ε πξφηαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο άιιαμε ην πξσί ηεο 21 Ηνπιίνπ κε επείγνλ email πνπ ιάβακε.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο, γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ππφδεημε αλ ππάξρεη θάπνην
ηερληθφ ή άιιν ζέκα, πνπ κπνξεί λα ππνδεηρζεί θαιή ηε πίζηε θαη λα ιπζεί.
Δπηζεκαίλνπκε πσο:
Με βάζε ην λφκν θαη ηηο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο, ε ππεξεζία αληηκεησπίδεη ηζφηηκα θαη ηηο δπν
πξνηάζεηο θαη παξέρεη νπνηαδήπνηε δηεπθφιπλζε ή βνεζά θαη ελεκεξψλεη αληίζηνηρα ηελ θάζε
πιεπξά. Δπίζεο θαινχκε ηελ ππεξεζία ειέγμεη κε πξνζνρή ηελ πξφηαζή καο, λα ηελ επηκειεζεί κε
βάζε ην λφκν θαη ηηο αληίζηνηρεο εγθπθιίνπο, λα επηθνηλσλήζεη αλ ρξεηαζηεί καδί καο ηζφηηκα φπσο
θάλεη θαη κε ηε δεκνηηθή αξρή θαη λα απνθχγεη ηελ κεηαθνξά ηεο πξφηαζήο καο, κε ηνλ ηξφπν πνπ
ηελ έθαλε ζηελ πξνεγνχκελε 2ε αλακφξθσζε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα.
Δπηζεκαίλνπκε επίζεο πσο:
Ο πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ιεηηνπξγεί σο ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ζεζκνχ, ηζφηηκα
γηα φινπο θαη είλαη απφ ην λφκν ππνρξεσκέλνο λα πξναζπίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, λα παξέρεη θάζε δπλαηφηεηα δηεπθφιπλζεο φισλ ησλ παξαηάμεσλ θαη
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ην θπξηφηεξν, νη ελέξγεηέο ηνπ λα κελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ιήςε
απνθάζεσλ νη νπνίεο κεηέπεηηα, δεκηνπξγνχλ εκπινθέο θαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
Γήκνπ. Παξάδεηγκα ε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηεο 2εο αλακφξθσζεο, ζηελ νπνία ν πξφεδξνο
αθνινχζεζε ελζπλείδεηα ηαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνιάβνπκε λα νινθιεξψζνπκε θαη λα
θαηαζέζνπκε εγθαίξσο ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζή καο, ελψ ζηε ζπλέρεηα απέζηεηιε γηα έιεγρν
λνκηκφηεηαο πξνο ηελ Απνθεληξσκέλε, απφθαζε ε νπνία πνηέ δελ ειήθζε απφ ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην. Δπηπξφζζεηα απαμίσζε λα καο απαληήζεη ζε έγγξαθα καο, ηα νπνία απνζηείιακε
εγθαίξσο κέζσ email.
Διπίδνπκε πσο ηα παξαπάλσ θαηλφκελα, πνπ δελ ηηκνχλ ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν, δελ ζα
επαλαιεθζνχλ θαη πσο δελ ζα αλαγθαζηνχκε λα ιάβνπκε απνθάζεηο ηηο νπνίεο δελ επηζπκνχκε.
Δπαλαιακβάλνπκε ηελ αδπλακία πξνζθπγήο καο ζηηο ππεξεζίεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνχ δελ έδσζε θακία πξνζεζκία ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο λα
επεμεξγαζηνχλ ηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο, γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε».
Β)
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην εγθξίλεη ηελ ζπκπιήξσζε ζηελ εηζήγεζε ηεο ελαιιαθηηθήο
πξφηαζεο, απφ ηνλ εηζεγεηή σο θάησζη
1)
Να ζηαιεί ζσζηά, φπσο νξίδεη ν Νφκνο, ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε, λα κελ γίλεη απηφ πνπ
έγηλε ηελ πξνεγνχκελε θνξά, πνπ ζηάιζεθε άιιε πξφηαζε.
2)
Ζ Τπεξεζία, φπσο φηαλ ν Γήκαξρνο ηεο θάλεη πξφηαζε θαη θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο έμσ
απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, λα θάλεη ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο, είλαη ππνρξέσζή ηεο.
3)
Να δηνξζσζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία φπνηεο εζσηεξηθέο αηέιεηεο ππάξρνπλ ζηελ ελαιιαθηηθή
πξφηαζε.
4)
Με επείγνπζα δηαδηθαζία λα πιεξσζνχλ νη εξγαδφκελνη. Αχξην ην πξσί ν Γήκαξρνο κε
ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ λα πάλε ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε κε ηελ
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απφθαζε θαη λα δεηήζνπλ λα πάξνπλ ππνγξαθή, πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνχλ νη εξγαδφκελνη. Γηα
λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κε ην θείκελν πνπ ππάξρεη θαη έρεη παξεηζθξήζεη
απφ ηελ Τπεξεζία.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη κεηά ην αλσηέξσ ππ’ αξηζ. 3 θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε ηεο Τπεξεζίαο
κε ηνλ εηζεγεηή ηεο ελαιιαθηηθήο, δηνξζψζεθε – ζπκπιεξψζεθε ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζηα
θάησζη ηξία ζεκεία:
1) ηελ ζειίδα 1 ηεο ελαιιαθηηθήο - ζέκα 1 - ηξίηνο K.A.E (λένο):
νξζφο είλαη ν 40-6112.00002 θαη φρη ν αλαγξαθφκελνο 40-6112.00001.
2) ηελ ζειίδα 5 ηεο ελαιιαθηηθήο, ζην ζέκα 6, ν λένο Κ.Α. Δμφδσλ είλαη ν
40-7111.00039.
3) ηε ζειίδα 16 ηεο ελαιιαθηηθήο ην αλαγξαθφκελν:
Μεηά

ηελ

παξαπάλσ

αλακόξθσζε

ηα

Αληαπνδνηηθά

δηακνξθώλνληαη

ζην

πνζό

ησλ

91.733,49επξσ. (Παξαθαινύκε ηελ ππεξεζία λα αλαγξάςεη ζε θάζε πεξίπησζε ην
ζσζηό ινγηζηηθά πνζό).
δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ην νξζφ
Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ηα Αληαπνδνηηθά παξακέλνπλ ΙΟΚΔΛΙΜΔΝΑ

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ.

Ο Πξόεδξνο
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ

Ο Γξακκαηέαο
ΑΝΓΡΔΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ
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