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ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 19.00, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 19/25-9-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα
θαη δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ
ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (14) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ
ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε - Αληηπξφεδξνο, 3) Νηθνιάνπ
Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο,
6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο
Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο,
11) ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνχιηα
νθία, 14) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο
Γεψξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνχδαο
Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 23) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμφπνπινο
Γξεγφξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 26) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 27) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 28)
Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 29) Καπθάο Γεψξγηνο, 30) Μνίξαιεο Νηθφιανο, 31) Νηθνιφπνπινο
Νηθφιανο, 32) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 33) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 34) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 35)
Παηνχραο Υξήζηνο, 36) Ρψξνο Γεψξγηνο, 37) βφιεο Κσλζηαληίλνο, 38) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο,
39) Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 40) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο θαη 41) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Κνπλάβεο Αληψληνο, Σδαλάθνο Νηθφιανο, Φηινπνχινπ
Μαξία θαη Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Ο θ. Γξεγφξεο Ζιίαο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε, απνπζηάδσλ
δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο, δελ εηζήιζαλ απφ ηελ αξρή ηεο
ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα φπσο θαίλεηαη απφ ηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε 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 5εο Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλ. έηνπο 2020 –
3ε Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο 2020», (ζρεηηθή ε αξηζ. 617/2020 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο).
Σν ώκα, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαη ν θ.
ηαδήκαο Βαζίιεηνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή Αληηδήκαξρν, θαζψο
θαη ηε ζπκπιήξσζή ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο σο θάησζη:
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΘΔΜΑ 5Ζο ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ 2020
Θέκα 10ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζκ. 12994/24-09-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λεο Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ-Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ , ην ππ΄αξηζκ. 12994/25-09-2020
ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ – Σκήκα Μηζζνδνζίαο θαζψο θαη ηελ ππ΄ αξηζκ.233/16-09-2020
Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξνβαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία αχμεζεο ηνπ σξαξίνπ
εξγαζίαο πξνζσπηθνχ Η.Γ.Ο.Υ. εηδηθφηεηαο ΤΔ Καζαξηζηέο/ζηηεο ρνιηθψλ Μνλάδσλ
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κεησκέλνπ σξαξίνπ, ζπλνιηθά πελήληα επηά (57) αηφκσλ ζε πιήξνπο απαζρφιεζεο.
Πξνβαίλνπκε ζηελ ελίζρπζε ησλ θάησζη δπν Κ.Α. Δμφδσλ:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

175 αηφκσλ ΤΔ Καζαξηζηψλ
ρνιείσλ αηφκσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο
ζην Γήκν
Παηξέσλ (20-09-20 έσο 31-12-20) ΑΠ 52360 19-08-2020

70.01-6041.00002

Σαθηηθέο

απνδνρέο

70.01-6054.00002

ΤΠΔ-ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ.
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο

ΗΓΟΥ

ΗΓΟΥ- 175 αηφκσλ ΤΔ Καζαξηζηψλ
ρνιείσλ ζην Γήκν Παηξέσλ (20-09-20 έσο 31-12-20) ΑΠ

ΠΟΟ

€

+138.000,00

+37.000,00

52360 19-08-2020 ΤΠΔ -ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ.
ΤΝΟΛΟ

+175.000,00 €

ΗΟΠΟΑ ΜΔΗΩΝΟΤΜΔ ΑΘΡΟΗΣΗΚΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤ ΓΤΟ Κ.Α.Δμόδσλ, θαζώο ην
ππόινηπν ηεο πίζησζεο ζηνπο θαησηέξσ θσδηθνύο είλαη επαξθέο κέρξη θαη ηελ 31 ε /12νπ /2020
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
10-6011.00000

10-6051.00000

Σαθηηθέο απνδνρέο -Οηθνλνκηθέο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο
(πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη
εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα ,ηαθηηθέο απνδνρέο-δηνξηζκνί κεηαηάμεηο -κεηαηάμεηο ζε αλψηεξν θιάδν.
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε δεκνζίνπ
δηθαίνπ (Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Γξαθείν Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο
θαη
Γ/λζεηο
Γηνηθεηηθψλ-ΟηθνλνκηθψλΔμππεξέηεζεο Πνιηηψλ-Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ & Γεκ.
Πεξηνπζίαο

ΠΟΟ

€

-138.000,00

-37.000,00

-175.000,00 €
ΤΝΟΛΟ

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ζηαζεξό ζην
πνζό 122.552,00.€.
ΖΜΔΗΩΝΔΣΑΗ Ο,ΣΗ ΣΟ ΑΝΩΣΔΡΩ 10Ο ΘΔΜΑ ΔΗΝΑΗ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΣΟΤ 2ΟΤ ΘΔΜΑΣΟ ΣΖ
ΠΑΡΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ.

Άθνπζε επίζεο ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο
– δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο είδε ηελ αξηζ. 617/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ηελ αξηζ. 5/2020 Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ώκα:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ:
α)
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') φπνπ νξίδνληαη ηα εμήο:
1. Γηαξθνχληνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απαγνξεχεηαη κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ θεθαιαίνπ εηο
θεθάιαηνλ θαη απφ άξζξνπ εηο άξζξνλ. 2. Δμαηξεηηθψο πιελ ησλ ελ ησ πξνυπνινγηζκψλ
εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ δη' εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ψλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνχ θαη
θνηλνηηθνχ θψδηθνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηψζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνχ ή
θαηαζηάληνο αλεθίθηνπ πξνο επαχμεζηλ άιιεο πηζηψζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ
2
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ηνπ απηνχ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηψζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαο
αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ. 3. Ζ θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ
πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθψλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο
δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αχμεζηλ ησλ πηζηψζεσλ ησλ νπνίσλ
κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλφκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, άηηλα δένλ
λα δεκηνπξγεζνχλ νζάθηο πξφθεηηαη πεξί απξνφπηνπ δαπάλεο. 4. Πξνο πξφιεςηλ ελδερνκέλεο
αλεπαξθείαο ησλ πηζηψζεσλ δη' απξνφπηνπο δαπάλαο, αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνυπνινγηζκψ ηνπ
δήκνπ πίζησζηο ππφ ίδηνλ θεθάιαηνλ ππφ ηίηινλ «Απνζεκαηηθφλ» θαη άξζξνλ ππφ ηνλ ηίηινλ
«Πνζφλ δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηψζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο
θαη δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ». 5. Γηα ηελ
πιεξεζηέξαλ απφ πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινχζεζηλ θαη εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ
δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απμνκεηψζεσλ
ησλ πηζηψζεσλ, ε κεηαθνξά ηνχησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξφληνο
πξνβιεπνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ».
2)
Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3536/07, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή
θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ αλακνξθψζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Ο.Σ.Α.,
ζπλνδεπφκελεο απφ ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Ζ πξνζεζκία ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην
ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Σα αξκφδηα φξγαλα πνπ
ελεξγνχλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
ππέρνπλ, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ πνηληθή επζχλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζχλε θαηά ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 141, 142 θαη 143 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ λ. 3463/2006.
3)
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί
θαη’ νπζία ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε απηφο. Άξα, γηα ηελ έθδνζε ηεο
ηξνπνπνηεηηθήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφθαζεο, απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη
δηαδηθαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. (ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012). χκθσλα
πάληα κε ην ίδην έγγξαθν, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3536/2007 ν
λνκνζέηεο ζέιεη λα ξπζκίζεη έλα επηκέξνπο δήηεκα κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηα ελ γέλεη
ηζρχνληα- θαη δε ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ε επνπηεχνπζα αξρή νινθιεξψλεη ηνλ έιεγρν
λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο αλακφξθσζεο.
Απφ ην παξαπάλσ έγγξαθν ζπλάγεηαη φηη εθηφο απφ ηελ εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ
απαηηείηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη δηαδηθαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία,
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
4)
Με ην Ν. 4172/2013 νξίδεηαη φηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή δηαβνχιεπζεο
δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο κφλν θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ
απαηηείηαη εθ λένπ γλσκνδφηεζή ηνπο γηα φπνηεο αλακνξθψζεηο ηνπ αθνινπζήζνπλ. (παξ 5
άξζξν 77 Ν. 4172/2013). Τπελζπκίδεηαη φηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηαζέηεη ην
πξνζρέδην απηνχ ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ, ε εθηειεζηηθή
επηηξνπή ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηπρφλ πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη ηεο
επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, εθφζνλ απηή ππάξρεη. Δάλ ην πξνζρέδην δελ θαηαξηηζηεί ή δελ
ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηφηε θαηαξηίδεηαη απφ απηήλ. (παξ 5 άξζξν 77
Ν. 4172/2013). πλεπψο, ζχκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012, εθηφο ησλ ξεηά
εμαηξνπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαηχπσζεο γλψκεο απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηελ
επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, κε ην λ. 4172/2013, νη ππφινηπεο ελέξγεηεο αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, αθνινπζνχλ ηελ ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη δηαδηθαζίαο κε ηε ςήθηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
θαη ζχκθσλα κε:
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Σελ παξ. 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α')
Σν άξζξν 83 ΒΓ
Σν εγγ. ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012
Σελ παξ. 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013
Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, έηνπο 2020, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ.
1/2020 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.
πξση. 11.520 04/02/2020 απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Γπη. Διιάδαο
θαη Ηνλίνπ, κε ΑΓΑ: ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΗΖ
Σελ ππ’ αξηζ. ΚΤΑ νηθ. 55905/29.07.2019 (ΦΔΚ 3054/29.07.2019 ηεχρνο Β΄) «Παξνρή
νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020ηξνπνπνίεζε ηεο 7028/2004 (ΦΔΚ 253 Β΄) απφθαζεο
Σν άξζξν 161 ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ λένπ Κψδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη Ν.4483/2017
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010
Σελ αξηζ. 5/2020 Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

ην Γεκνηηθό πκβνύιην εγθξίλεη ηελ 5ε Αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2020 - 3ε Σξνπνπνίεζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο, σο εμήο:
Θέκα 1ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 12.289/14-09-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Aξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ
–Ζ/Μ, πξνβαίλνπκε ζηελ αλακφξθσζε ηνπ πγρξεκαηνδνηνύκελνπ Έξγνπ: «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΣΑΘΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΒΛ. ΣΖ ΞΔΡΟΛΑΚΚΑ ΠΑΣΡΧΝ-ΔΠΑ Τπνέξγν 1:
Έξγα Τπνδνκήο γηα ππνδνρή ιεηηνπξγίαο θηλεηνχ ΜΑ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη ελαπφζεζεο
νγθσδψλ πιηθψλ-ΔΠΑ Σ.Π ΗΓ.ΠΟΡΟΗ ΦΟΓΑ», πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία
έγθξηζεο δεκνπξάηεζεο ηνπ 1νπ ππνέξγνπ ηεο Πξάμεο (ην επηθαηξνπνηεκέλν ηερληθφ δειηίν ηεο
Πξάμεο σο πξνο ηελ αιιαγή ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ απφ «Αλαγθαζηηθφο χλδεζκνο Γηαρείξηζεο
ηεξεψλ Απνβιήησλ 1εο Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ννκνχ Αραταο» ζε «ΤΝΓΔΜΟ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ (Τ.ΓΗ..Α.) Ν. ΑΥΑΪΑ»).
Δίλαη αλαγθαία ε δηφξζσζε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ηίηινπ ηνπ θαζψο θαη ηνπ δεχηεξνπ δεθαδηθνχ
ςεθίνπ ηνπ πνζνχ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο, ψζηε απηή λα ελαξκνληζηεί κε ην επηθαηξνπνηεκέλν
ΣΠΓ ζηνλ ΚΑΔ 64-7341.00003, κε αχμεζε ελφο ιεπηνχ ηνπ επξψ (0,01 €) σο εμήο:
ΑΠΌ:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
64-7341.00003

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΑΘΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΒΛ. ΣΖ
ΞΔΡΟΛΑΚΚΑ ΠΑΣΡΧΝ-ΔΠΑ Τπνέξγν 1: Έξγα Τπνδνκήο γηα
ππνδνρή ιεηηνπξγίαο θηλεηνχ ΜΑ ζηαζκεπζεο νρεκάησλ θαη
ελαπφζεζεο νγθνδψλ πιηθψλ-ΔΠΑ Σ.Π ΗΓ.ΠΟΡΟΗ ΦΟΓΑ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€

867.968,90

867.968,90 €

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: EΠΑ ΣΠ 861.529,74 € ΦΟΓΑ ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 6.439,16 €
Δ:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΝΔΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

€
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64-7341.00003

Γεκηνπξγία ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνβιήησλ ζηε Ξεξφιαθθα
Παηξψλ -ΔΠΑ 2014-2020. Τπνέξγν 1: Έξγα Τπνδνκήο Κηλεηψλ
ηαζκψλ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) –ΔΠΑ ΣΠ- ΗΓΗΟΗ
ΠΟΡΟΗ ΤΓΗΑ.

867.968,91

ΤΝΟΛΟ

867.968,91 €

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: EΠΑ ΣΠ 861.529,74 € ΤΓΗΑ- ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 6.439,17 €
πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη ζην πνζό
216.552,00 €.
Θέκα 2ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 12.393/16-09-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη ην ππ’ αξηζ. 52360 19-08-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ,
θαζψο θαη ην ππ’ αξηζ. 12393/16-09-20 έγγξαθν κηζζνδνζίαο αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε δαπάλεο
κηζζνδνζίαο γηα πξφζιεςε 177 αηφκσλ ΤΔ Καζαξηζηψλ/ζηξηψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα εθαηφλ δέθα νθηψ (118) αηφκσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη πελήληα ελλέα (59)
αηφκσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο (δηάξθεηαο ηξηψλ (3) σξψλ εκεξεζίσο) ζην Γήκν Παηξέσλ θαηά ην
ζρνιηθφ έηνο 2020-2021, πξνβαίλνπκε ζηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ σο θάησζη:
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δαπάλε κηζζνδνζίαο ζα βαξχλεη ηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ησλ Γήκσλ θαη ζα
θαιπθζεί κέζσ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗΣΑΗ ΝΔΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΟΓΧΝ:
ΝΔΟ
ΚΑ ΔΟΓΩΝ
1211.00005

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε
ΤΠΔ γηα πξφζιεςε 177 αηφκσλ ΤΔ
Καζαξηζηψλ ρνιείσλ, 118 αηφκσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 59 αηφκσλ
κεξηθήο απαζρφιεζεο (3) σξψλ εκεξεζίσο ζην Γήκν Παηξέσλ (10-09-20
εσο 31-12-20) ΑΠ 52360 19-08-2020 ΤΠΔ.

ΠΟΟ

€

686.000,00

686.000,00 €
ΤΝΟΛΟ

ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΚΑΗ ΗΟΠΟΑ ΑΘΡΟΗΣΗΚΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝΣΑΗ ΓΤΟ ΚΧΓΗΚΟΗ
ΑΡΗΘΜΟΗ ΔΞΟΓΧΝ Χ ΔΞΖ:
ΝΔΟΗ
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
70.016041.00002

70.016054.00002

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σαθηηθέο απνδνρέο ΗΓΟΥ -177 αηφκσλ ΤΔ Καζαξηζηψλ ρνιείσλ 118
αηφκσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 59 αηφκσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο
(3) σξψλ εκεξεζίσο ζην Γήκν Παηξέσλ (10-09-20 εσο 31-12-20) ΑΠ
52360 19-08-2020 ΤΠΔ.
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΓΟΥ- 177 αηφκσλ ΤΔ Καζαξηζηψλ ρνιείσλ
118 αηφκσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 59 αηφκσλ κεξηθήο
απαζρφιεζεο (3) σξψλ εκεξεζίσο ζην Γήκν Παηξέσλ (10-09-20 εσο
31-12-20) ΑΠ 52360 19-08-2020 ΤΠΔ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€

541.000,00

145.000,00

686.000,00 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ζηαζεξό ζην
πνζό 216.552,00 €.
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Θέκα 3ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 12.499/17-09-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ – Σκήκα Μηζζνδνζίαο, πξνβαίλνπκε ζηελ ελίζρπζε ηεο κηζζνδνζίαο ππαιιήισλ
ΗΓΑΥ ηεο Τπεξεζίαο Αζιεηηζκνχ ιφγσ κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ζην Σκήκα Άζιεζεο σο
αθνινχζσο:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

€

15-6021

Σαθηηθέο απνδνρέο ΗΓΑΥ (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα
ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) - Τπεξεζία Άζιεζεο

+11.0000,00

15-6052

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ ΗΓΑΥ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ
(ηκήκα άζιεζεο & Γ/λζεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο)

+3.000,00

ΤΝΟΛΟ

+14.000,00 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη ζην πνζό
202.552,00 €
Θέκα 4ν
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ κέρξη ζήκεξα εηθφλα ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ 00-6823 «Σόθνη ππεξεκέξηαο
ρξήζεο» κε πξνυπνινγηζκφ πνζνχ 120.000,00 € θαζψο θαη ην χςνο ηνπ κέρξη ζήκεξα
ηηκνινγεζέληνο πνζνχ 183.811,27 € θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ηφζν ην ππεξβάιινλ
πνζφ ησλ 63.811,27 € φζν θαη ηπρφλ άιιεο αλάγθεο κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ έηνπο, εληζρύνπκε ηνλ
ζπγθεθξηκέλν Κ.Α.Δ, κέζσ απνζεκαηηθνχ, αθνινχζσο:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
00-6823

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

€

Σφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο

+80.0000,00

ΤΝΟΛΟ

+80.000,00 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη ζην πνζό
122.552,00 €
Θέκα 5ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 12005/08-09-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λεο Πξνγξακκαηηζκνχ
Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, ζχκθσλα κε ην ηξνπνπνηεκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ Έξγνπ
SPARC (MIS 5003273, VERSION OF APPLICATION FORM:5.0), πξνθχπηνπλ αιιαγέο ιφγσ
ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιιεη ε παλδεκία ηνπ θνξνλντνχ ζηε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο
θαη ζπλαληήζεηο θαζψο θαη ζηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνηέσλ ηα νπνία
επεξεάδνληαη ζρεηηθά.
Χο ζπλέπεηα, πξνβαίλνπκε ζηηο θάησζη αιιαγέο:
Μεηώλνληαη νη παξαθάησ θσδηθνί αξηζκνί σο εμήο:
Κ.Α.Δ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ ΜΔΗΩΖ
€

6

ΑΔΑ: Ω8ΤΕΩΞΙ-9Α0

15-6422.66002

00-6495.66006

00-6421.00002

Οδνηπνξηθά
έμνδα
θαη
απνδεκίσζε
κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ SPARC ''Διιάδα- Ηηαιία 2014-2020''
Τπεξ. θάιπςεο εμ. ζπκ/ρήο εθπξ. ηεο ΚΓΔΠΑΚ
ζε εξγαζηήξηα, ζπλαληήζεηο ζην εμσηεξηθό( del
1.1.3-2.1.5-4.1.2-4.1.4-5.1.1-6.1-1.6.2) SPARC
''Διιάδα-Ηηαιία 2014-2020΄΄
Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε αηξεηώλ γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ SPARC ''ΔιιάδαΗηαιία 2014-2020''

-12.515,00

-15.960,00

-6.000,00
-34.475,00 €

ΤΝΟΛΟ

Καη ΗΟΠΟΑ απμάλεηαη ν θάησζη ΚΑΔ
Κ.Α.Δ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ ΑΤΞΖΖ
Δ ΔΤΡΩ

00-6495.66008

Γηεμαγσγή εξγαζηεξίσλ, εθπαηδεπη. επηζθέςεσλ,
ινηπέο δξάζεηο εμσζηξέθεηαο SPARC ''ΔιιάδαΗηαιία 2014-2020''

+34.475,00

ΤΝΟΛΟ

+34.475,00 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ζηαζεξό ζην
πνζό 122.552,00 €
Θέκα 6ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 11869 07/09/2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη
Σερληθήο Τπνζηήξημεο, κεηώλνληαη νη θάησζη θσδηθνί αξηζκνί εμφδσλ ιφγσ κε ζχληαμεο ησλ
ππφςε κειεηψλ σο θάησζη:
Κ.Α.Δ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ ΜΔΗΩΖ
Δ ΔΤΡΩ

Μειέηε "Ννκηκνπφηεζε Μαξίλαο Γήκνπ Παηξέσλ"
30-6117.00019
30-7411.00009
30-7411.00003
30-7411.00007

30-7411.00008

-50.000,00
Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο δχν γξαθείσλ κε ρξήζε γξαθείσλ θαηαζηεκάησλ ζην ζπγθξφηεκα Δξγαηηθψλ θαηνηθηψλ Λεχθαο.
Παλειιήληνο αλνηρηφο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο δχν
ζηαδίσλ γηα ηε κειέηε αλέγεξζεο Βξεθνλεπηαθνχ παηδηθνχ
ζηαζκνχ ζην ΟΣ 1842 ζηελ πεξηνρή Αγπηάο ηνπ Γ.Παηξέσλ.
Παλειιήληνο αλνηρηφο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο δχν
ζηαδίσλ γηα ηε κειέηε αλέγεξζεο Βξεθνλεπηαθνχ παηδηθνχ
ζηαζκνχ ζην ΟΣ 1159 δ 2 ζηελ πεξηνρή Σέξςεο ηνπ
Γ.Παηξέσλ.
Παλειιήληνο αλνηρηφο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο δχν
ζηαδίσλ γηα ηε κειέηε αλέγεξζεο Βξεθνλεπηαθνχ παηδηθνχ
ζηαζκνχ ζην ΟΣ Γ 12 ζηελ πεξηνρή Μεηακφξθσζε σηήξνο
Αγπηάο ηνπ Γ.Παηξέσλ.
ΤΝΟΛΟ

-75.000,00
-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-185.000,00 €

Απμάλεηαη ηζφπνζα ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ σο εμήο:
30-6662.00013

Έθηαθηεο πξνκήζεηεο ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ
Γήκνπ Παηξέσλ
ΤΝΟΛΟ

+185.000,00
+185.000,00 €
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πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ζηαζεξό ζην
πνζό 122.552,00 €
Θέκα 7ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 12069/09-09-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη
Γεκνπξαζηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,
1)
Πξνβαίλνπκε ζηηο θάησζη κεηψζεηο, εμαηηίαο ηεο «άγνλεο» εμέιημεο ηκήκαηνο
δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 2019»
Κ.Α.Δ.

30-6063.00002

20-6063.00101
20-6063.00201
35-6063.00002
45-6063.00002
70.01-6063.00202

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ ΜΔΗΩΖ
Δ ΔΤΡΩ

Πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζία - 2019 Γ/λζε
Αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ -Ζ/Μ-ηκήκα απηεπηζηαζίαο Κ/Υ
θηηξίσλ θαη Γ/λζε Δξγσλ Τπνδνκήο
ΔΗΓΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΣΟΤ 2019 ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
Λνηπεο πξνζζεηεο παξνρεο ειεθηξνθσηηζκνχ ΜΟΝΗΜΧΝΗΓΟΥ-ΗΓΑΥ-2019 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
Πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο - 2019 - Γ/λζε
πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ
Πξνκήζεηα
αηνκηθψλ
εηδψλ
πξνζηαζίαο
- 2019
(ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΑ)
Λνηπέο πξφζζεηεο παξνρέο (γαληηα , αδηάβξνρα, γηιέθα) 2019-Γ.λζεο Παηδείαο
ΤΝΟΛΟ

-50.000,00

-106.703,05
-17.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-8.000,00
-211.703,05 €

Καη εληζρύνπκε ηζφπνζα ηνπ θσδηθνχο αξηζκνχο εμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ 2020 γηα ηελ
«Πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 2020», σο αθνινχζσο:
Κ.Α.Δ.

30-6063.00003

20-6063.00102

20-6063.00203

35-6063.00005

45-6063.00004

70.01-6063.00203

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο-ΜΟΝΗΜΟΗΗΓΟΥ-ΗΓΑΥ-Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ -Ζ/Μηκήκα απηεπηζηαζίαο Κ/Υ θηηξίσλ θαη Γ/λζε Δξγσλ
Τπνδνκήο
Λνηπέο πξφζζεηεο παξνρέο θαζαξηφηεηαο -ΜΟΝΗΜΧΝ
-ΗΓΟΥ -ΗΓΑΥ-γάληηα, αδηάβξνρα, γηιέθα)Γ/λζε
Καζαξηφηεηαο
Λνηπέο πξφζζεηεο παξνρέο θαζαξηφηεηαο -ΜΟΝΗΜΧΝ
-ΗΓΟΥ -ΗΓΑΥ-γάληηα, αδηάβξνρα, γηιέθα)Γ/λζε
Καζαξηφηεηαο
Πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο -ΜΟΝΗΜΟΗΗΓΟΥ- ΗΓΑΥ-Λνηπέο πξφζζεηεο παξνρέο
θαζαξηφηεηαο (γάληηα, αδηάβξνρα, γηιέθα) -Γ/λζε
πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ
Πξνκήζεηα αηνκηθψλ εηδψλ πξνζηαζίαο -ΜΟΝΗΜΟΗΗΓΟΥ-ΗΓΑΥ- Γ/λζε Πεξηβ. Σκ.
Κνηκεηεξ.(ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΑ)
Λνηπέο πξφζζεηεο παξνρέο (γαληηα , αδηάβξνρα,
γηιέθα) - ΜΟΝΗΜΟΗ-ΗΓΑΥ-ΗΓΟΥ-Γ.λζεο Παηδείαο
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ ΑΤΞΖΖ
Δ ΔΤΡΩ

+50.000,00

+106.703,05

+17.000,00

+20.000,00

+10.000,00

+8.000,00
+211.703,05 €
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2)
Ζ επαλαπξνθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο 7 (πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηηο αλάγθεο ηεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο) ηεο κειέηεο «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Β΄ θάζε 2019», απέβε άγνλε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο .
Χο απφξξνηα ησλ άλσζελ θαηαξγνύκε ηνλ θσδηθφ αξηζκφ εμφδσλ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
νρήκαηνο 4ρ4 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ γξαθείνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο/2019- ΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ» θαηά 25.000,00 €
Καηάξγεζε
Κ.Α. Δμόδνπ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ €

30-7132.00003

Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4ρ4 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ γξαθείνπ
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο/ 2019- ΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ

-

25.000,00

ΤΝΟΛΟ :

-

25.000,00 €

Καη ηζφπνζα δεκηνπξγνύκε λέν ΚΑΔ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηηο αλάγθεο ηεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 2020- ΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ»
Κ.Α.Δ.
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΟΤ
Κ.Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΑ ΗΟΠΟΖ
ΑΤΞΟΜΔΗΩΖ
Δ ΔΤΡΩ

Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο/ 2020- ΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
+25.000,00

30-7132.00005
ΤΝΟΛΟ :

+25.000,00 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ζηαζεξό ζην
πνζό 122.552,00 €
Θέκα 8ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην αξηζ. 12606/18-9-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Μηζζνδνζίαο θαη
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο γηα ηελ πιεξσκή ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδφηε θαη σθεινχκελσλ) ησλ εξγαδφκελσλ νρηάκελσλ ηνπ ΟΑΔΓ
ζην Γήκν, εληζρύνπκε ηνλ ζρεηηθφ Κ.Α. Δμφδσλ:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
10-6054.00005

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΑΠΟΓΟΖ
ΣΧΝ
ΔΗΦΟΡΧΝ
ΔΡΓΟΓΟΣΖ
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΑΔΓ ΣΟΝ ΔΦΚΑ ΣΑ
ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€

+250.000,00

+250.000,00 €

ελψ ηαπηφρξνλα εληζρύνπκε ηζφπνζα θαη ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α. Δζφδσλ σο εμήο:
ΚΑ ΔΟΓΩΝ
4319.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Πξφγξακκα θνηλσθεινχο εξγαζίαο (ΟΑΔΓ)

ΠΟΟ

€

+250.000,00
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ΤΝΟΛΟ

+250.000,00 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ακεηάβιεην
ζην πνζό 122.552,00 €
Θέκα 9ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην αξηζ. 12702/21-9-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο θαη
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο γηα ηελ πιεξσκή ησλ
ππεξσξηψλ ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο ζην Γήκν, εληζρύνπκε ηνλ
ζρεηηθφ Κ.Α. Δμφδσλ, κεηψλνληαο ηζφπνζα ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ ησλ ππεξσξηψλ ησλ ΗΓΑΥ
ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, πνπ παξνπζηάδεη επάξθεηα, σο εμήο:
Α)

Δληζρύεηαη ν Κ.Α. Δμφδσλ γηα ηηο ππεξσξίεο ησλ κνλίκσλ Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

Απνδεκίσζε εμαηξέζηκσλ θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ κνλίκσλ
ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ

20-6012.00100

€

+65.000,00

ΤΝΟΛΟ

+ 65.000,00 €

Β)
Δλψ ηαπηφρξνλα κεηώλεηαη ηζφπνζα ν αληίζηνηρνο Κ.Α. Δμφδσλ γηα ηηο ππεξσξίεο ησλ
ΗΓΑΥ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, σο εμήο:
ΚΑ ΔΟΓΩΝ
20-6022.00100

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

Απνδεκίσζε εμαηξέζηκσλ
θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ
ππαιιήισλ
θαζαξηφηεηαο
ανξίζηνπ
ρξφλνπΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ

-

ΤΝΟΛΟ

-

€
65.000,00

65.000,00 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ακεηάβιεην
ζην πνζό 122.552,00 €

Θέκα 10ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζκ. 12994/24-09-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λεο Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ-Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ , ην ππ΄αξηζκ. 12994/25-09-2020
ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ – Σκήκα Μηζζνδνζίαο θαζψο θαη ηελ ππ΄ αξηζκ.233/16-09-2020
Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξνβαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία αχμεζεο ηνπ σξαξίνπ
εξγαζίαο πξνζσπηθνχ Η.Γ.Ο.Υ. εηδηθφηεηαο ΤΔ Καζαξηζηέο/ζηηεο ρνιηθψλ Μνλάδσλ
κεησκέλνπ σξαξίνπ, ζπλνιηθά πελήληα επηά (57) αηφκσλ ζε πιήξνπο απαζρφιεζεο.
Πξνβαίλνπκε ζηελ ελίζρπζε ησλ θάησζη δπν Κ.Α. Δμφδσλ:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
70.01-6041.00002

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

175 αηφκσλ ΤΔ Καζαξηζηψλ
ρνιείσλ αηφκσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο
ζην Γήκν
Παηξέσλ (20-09-20 έσο 31-12-20) ΑΠ 52360 19-08-2020
Σαθηηθέο

απνδνρέο

ΗΓΟΥ

ΠΟΟ

€

+138.000,00
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ΤΠΔ-ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ.
70.01-6054.00002

ΗΓΟΥ- 175 αηφκσλ ΤΔ Καζαξηζηψλ
ρνιείσλ ζην Γήκν Παηξέσλ (20-09-20 έσο 31-12-20) ΑΠ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο

+37.000,00

52360 19-08-2020 ΤΠΔ -ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ.
ΤΝΟΛΟ

+175.000,00 €

ΗΟΠΟΑ ΜΔΗΩΝΟΤΜΔ ΑΘΡΟΗΣΗΚΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤ ΓΤΟ Κ.Α.Δμόδσλ, θαζώο ην
ππόινηπν ηεο πίζησζεο ζηνπο θαησηέξσ θσδηθνύο είλαη επαξθέο κέρξη θαη ηελ 31ε /12νπ /2020
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
10-6011.00000

10-6051.00000

ΠΟΟ

Σαθηηθέο απνδνρέο -Οηθνλνκηθέο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο
(πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη
εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα ,ηαθηηθέο απνδνρέο-δηνξηζκνί κεηαηάμεηο -κεηαηάμεηο ζε αλψηεξν θιάδν.
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε δεκνζίνπ
δηθαίνπ (Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Γξαθείν Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο
θαη
Γ/λζεηο
Γηνηθεηηθψλ-ΟηθνλνκηθψλΔμππεξέηεζεο Πνιηηψλ-Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ & Γεκ.
Πεξηνπζίαο

€

-138.000,00

-37.000,00

-175.000,00 €
ΤΝΟΛΟ

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ζηαζεξό ζην
πνζό 122.552,00.€.
ΣΟ 10Ο ΘΔΜΑ ΔΗΝΑΗ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΣΟΤ 2ΟΤ ΘΔΜΑΣΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ.

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ.
Ο Πξόεδξνο
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ

ζηελ

Ο Γξακκαηέαο
ΑΝΓΡΔΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ
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