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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Λαδόπνπινπ),
ζήκεξα, ηελ 21ε Ηνπιίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 26/17-7-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (23) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Πέηξνο
Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Η θα Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο
434/2020).
Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο
434/2020).
Η θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 435/2020).
Η θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 442/2020).
Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθφ κέινο δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη
θιήζεθε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «3ε Αλακφξθσζε Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020»,
(ζρεηηθφ ην αξηζ. 9501/20-7-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 9449/17-72020 εηζήγεζε θαη ε αξηζ. 9560/20-7-2020 ζπκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ,
Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Λνγηζηεξίνπ)
……………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ε
θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκφδηνπ εηζεγεηή –
Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξκφδηα ππεξεζηαθή παξάγνληα θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ.
Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο, Νηθφιανο
Θενδσξφπνπινο, Μαξία Φηινπνχινπ, Ισάλλεο Σζηκπνχθεο θαη Πέηξνο Φσκάο, δήισζαλ φηη
ςεθίδνπλ «ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ
θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε,
κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ
ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(6 ζεηηθέο ςήθνη)
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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
ηνπ απηνχ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηψζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαο
αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ. 3. Η 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. Η 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
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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:
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 Ινλίνπ, κε ΑΓΑ: ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ
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












ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ 3ε
Αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο εμήο:
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)

Γεκηνπξγνύληαη - απμάλνληαη νη θάησζη ΚΑ Δμφδσλ:

ΚΑ ΔΞΟΓΧΝ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

40-6662.00631

Πξνκήζεηα εηδψλ ρξσκαηηζκνχ θαη ρξσκάησλ δηαγξάκκηζεο ηεο Γ/λζεο
Πνιενδoκηθνχ ρεδηαζκνχ πξψελ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πάηξαο

00-6116

Ακνηβέο δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ

+3.000,00

40-6612.00002
ΝΔΟ ΚΑΔ
40-6651.00000

Πξνκήζεηα θαθέισλ νξγάλσζεο αξρείνπ δφκεζεο

+ 1.000,00

Πξνκήζεηα πιηθνχ ηνπνγξαθήζεσλ & ζρεδηάζεσλ (ρξψκαηα, παζαιάθηα,
πξφθεο, κεηξνηαηλίεο, παζέηα θνξδέια ζήκαλζεο θ.ι.π)

+75.000,00

+ 300,00
79.300,00 €

ΤΝΟΛΟ :

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη ζην πνζό ησλ
1.371.312,87 επξώ.
Θέκα 2ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 9168/14.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ –
Η/Μ – Σκήκα ρεδηαζκνχ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο, πξνβαίλνπκε ζηελ ελίζρπζε ηνπ θάησζη ΚΑ
Δμφδνπ σο εμήο:
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Κ.Α. Δμόδσλ
30-6661.06022

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

Πξνκήζεηα Ταινπηλάθσλ-Γλζε Αξρηηεθη.-2020

ΤΝΟΛΟ:

€
+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.
Θέκα 3ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 5994/22-05-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, πξνβαίλνπκε ζηελ θαηάξγεζε ηνπ Κ.Α. 35-7135.00013 κε ηίηιν
«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, κεηώλεηαη - κεδελίδεηαη ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ σο εμήο:
Κ.Α. Δμόδσλ
35-7135.00013

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

Πξνκήζεηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο θακεξψλ θαη ζπλαγεξκνχ θαη ζχλδεζε κε
εηαηξία θχιαμεο
ΤΝΟΛΟ:

-40.000,00

-40.000,00 €

Γεκηνπξγείηαη ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
35-6278.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Τπεξεζία εγθαηάζηαζεο ηεο πξνκήζεηαο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη ηεο
ππνζηήξημήο ηνπο κε ζπλδξνκή ζχλδεζεο ζε ρψξνπο 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, ζεκεηψλεηαη φηη εθ παξαδξνκήο (κε ηελ 2ε
Αλακφξθσζε 2020 ηνπ Γήκνπ – αξ. 250/15-05-2020 απφθαζε νηθνλνκηθήο επηηξνπήο), ζηνλ Κ.Α.
20-7131.01101 πξαγκαηνπνηήζεθε κείσζε πνζνχ θαηά 114.989,34 € 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
4

ΑΔΑ: 652ΦΩΞΙ-ΩΘΓ
εμήο:
Απμάλεηαη ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:
Κ.Α. Δμόδσλ
20-7131.01101

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Πξνκήζεηα νρεκάησλ ,κεραλεκάησλ
εμνπιηζκνχ 2019 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ

θαη

ΠΟΟ Δ €
βνεζεη.

Μεραλνινγηθνχ

ΤΝΟΛΟ

+114.989,34
+ 114.989,34 €

Μεηώλεηαη ηζφπνζα ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:
Κ.Α. Δμόδσλ
20-7131.71101

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ €

Πξνκήζεηα νρεκάησλ , κεραλεκάησλ θαη βνεζεηηθνχ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ (Β & Γ ΦΆΗ) -2019 – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
ΤΝΟΛΟ

-114.989,34
- 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 – 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 €, αληί ηεο νξζήο αύμεζεο ζηνλ
ΚΑΔ 15-6262.00002 «Γηαγξάκκηζε ηνπ ηαξηάλ ηνπ Πακπεινλλεζηαθνύ ηαδίνπ».
Χο απφξξνηα ησλ άλσζελ, πξνβαίλνπκε ζηηο θάησζη ηζφπνζεο απμνκεηψζεηο:
Μεηώλεηαη ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:
Κ.Α. Δμόδσλ
15-7135.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηκήκαηνο ζπλζεηηθνχ ηαξηάλ θαη εξγαζίεο
δηαγξάκκηζεο ζην ηαξηάλ ηνπ Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ

ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ Δ €
-20.943,60

-20.943,60 €

Απμάλεηαη ηζφπνζα ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:
Κ.Α. Δμόδσλ
15-6262.00002

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Γηαγξάκκηζε ηνπ ηαξηάλ ηνπ Πακπεινλλεζηαθνχ ηαδίνπ
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ Δ €
+20.943,60
+ 20.943,60 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 δελ κεηαβάιιεηαη θαη
παξακέλεη ζην πνζό 1.321.312,87 επξώ.
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Θέκα 5ν
Λακβάλνληαο ππφςε ηα ππ’ αξηζ. 7972/25-06-2020 & 9385/2020/16.7.2020 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ – Σκήκα ρεδηαζκνχ Μειεηψλ
θαη Διέγρνπ, απμνκεηώλνπκε ηζφπνζα ηα θάησζη πνζά δεκηνπξγώληαο παξάιιεια ηξεηο λένπο
θσδηθνχο αξηζκνχο εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, σο εμήο:
Μεηώλεηαη ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:
Κ.Α. Δμόδσλ
20-7131.00005

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Πξνκήζεηα- αγνξά νρεκάησλ απφ ην Σεισλείν-ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ Δ €
-17.000,00
- 17.000,00 €

Γεκηνπξγνύληαη νη θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:
Κ.Α. Δμόδσλ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ €

20-6699.00103
ΝΔΟ ΚΑΔ
20-6699.00104
ΝΔΟ ΚΑΔ

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απηφκαηεο κπάξαο θπθινθνξίαοΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
Πξνκήζεηα πχξγνπ θσηηζκνχ κε γελλήηξηα ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ

+ 2.000,00

20-6699.00105

Πξνκήζεηα δεμακελήο γηα ηελ κεηαθνξά πεηξειαίνπ κε φινλ ηνλ
πξνβιεπφκελν εμνπιηζκφ - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
ΤΝΟΛΟ :

+ 10.000,00

+ 5.000,00

+ 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, πξνβαίλνπκε ζε απνδνρή πνζνύ θαη
αλακόξθσζε ζην ζθέινο ησλ Δζφδσλ σο εμήο:
Γεκηνπξγείηαη λένο Κ.Α. Δζφδνπ:
ΚΑ ΔΟΓΟΤ

1219.00009
ΝΔΟ ΚΑΔ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΤΠ.Δ. - Έθηαθηε επηρνξήγεζε πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ
αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19.

ΠΟΟ Δ €
+1.288.045,88 €

Μέζσ απνζεκαηηθνχ, δεκηνπξγείηαη λένο Κ.Α. Δμφδνπ, σο εμήο:
ΚΑ ΔΞΟΓΟΤ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

00-6495.00016
ΝΔΟ ΚΑΔ

ΤΠ. Δ. - Γαπάλεο γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ
αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID19 .

ΠΟΟ Δ €
+1.288.045,88 €

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 δελ κεηαβάιιεηαη θαη
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παξακέλεη ζηαζεξό ζην πνζό 1.321.312,87 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
70.01-6022.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ €

Απαζρφιεζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο γηα
απαζρφιεζε ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ ηκήκαηνο
ζρνιείνπ

+13.600,00

ΤΝΟΛΟ:

+13.600,00

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ θαη κεηώλεηαη
ζην πνζό ησλ 1.307.712,87 επξώ.
Θέκα 8ν
ηνλ ΚΑΔ 81 ΠΛΗΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Π.Ο.Δ. εγγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ απιήξσησλ
ππνρξεψζεσλ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (ΠΓ 315/99) ηεο
31εο/12/2019.
Α) Λφγσ ηνπ φηη εθθξεκνχλ ηηκνιφγηα έθδνζεο έηνπο 2019 πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία κεηά ηελ ηαθηνπνηεηηθή αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020, επηβάιιεηαη ε
παξαθάησ αλακόξθσζε:
α) Δληζρύεηαη ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ:
ΚΑΔ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

00-8115.00000

Γηάθνξα έμνδα

ΠΟΟ ζε €

+ 112,89

ΤΝΟΛΟ

+ 112,89 €

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη ζην πνζό ησλ
1.307.599,98 επξώ.
β) Μεηώλνληαη νη θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ:
ΚΑΔ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

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
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ Δ €

-1.026,41
-11.559,00
-

12.633,51 €
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Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 απμάλεηαη ζην πνζό ησλ
1.320.233,49 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” πξνβαίλνπκε ζηα
εμήο:
Α) Γεκηνπξγείηαη έλαο λένο Κ.Α. Δζφδσλ:
NEO  Κ.Α.Δ.
1323.00008

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ απφ Δ.Δ. (εθηφο ΠΓΔ/ΔΠΑ)Τινπνίεζε ηνπ
έξγνπ SMARTRIVER , ρξεκαηνδφηεζε Δπηρεηξεζηαθφ πξόγξακκα
INTERREG V-B Adriatic – Ionian ADRION 2014 –2020 – Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ Δ €
+ 207.230,10
+ 207.230,10 €

Β) Γεκηνπξγνύληαη νη αληίζηνηρνη 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

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 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 €

2)
«Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ΙΓΑΥ 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

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

ΠΟΟ

ζε €
+ 8.392,00

+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

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Τπεξεζίεο επαιήζεπζεο δαπαλψλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην
SMARTRIVER , ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 –
2020 - Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

ζε €
+ 4.500,00

+4.500,00 €

4) «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.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

ζε €
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15-6117.64002

χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ κε
αθξσλχκην SMARTRIVER , ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B
ADRION 2014 – 2020 - Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

+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

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

ΠΟΟ ζε €
+ 6.839,10
+6.839,10 €

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

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
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 - 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

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
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 - 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

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
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 - Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ €
+13.000,00

+ 13.000,00€

9)
χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ ζην πιαίζην WP2 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ Γηθηχνπ
Adriatic – Ionian SMARTRIVER θαη ησλ ηνπηθψλ Δξγαζηεξίσλ (Μλεκφλην πλεξγαζίαο ηνπηθψλ
9
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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 πνζφ19.000,00 €, ήηνη:
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.64006

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζην 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 – 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

11)

ΠΟΟ €
+ 17.760,00

+17.760,00€

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:

ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.64008

12)

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
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 – Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
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 – Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ €
+ 17.000,00

+17.000,00€

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
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έξγνπ κε αθξσλχκην SMARTRIVER ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V-B ADRION 2014 –
2020, πνζνχ 8.400,00 €, ήηνη:
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
15-6117.64009

13)

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
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 – Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ €
+ 8.400,00

+8.400,00€

«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

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

ΠΟΟ

€
+7.240,00

+7.240,00 €

14)
«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:
ΝΔΟ ΚΑΔ
15-6422.64002

15)

ΠΟΟ

€
+ 6.100,00

+6.100,00 €

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

16)

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Έμνδα ηαμηδίσλ θαη δηακνλήο κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SMARTRIVER ηνπ πξνγξάκκαηνο
INTERREG V-B ADRION 2014 – 2020 – Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
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 – Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€
+ 7.000,00

+7.000,00 €

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

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
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 – Δ.Δ.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ €
+ 45.000,00

+45.000,00 €

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ζην πνζό ησλ
1.320.233,49 επξώ.
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ΘΔΜΑ 10ν
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 8216/30-06-2020 έγγξαθν 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)

Γεκηνπξγείηαη ν ζρεηηθφο Κ.Α. Δζφδσλ γηα ην αλσηέξσ έξγν κε ζπλνιηθφ πνζφ 59.713,00

€,
Κ.Α.Δζόδνπ
1323.00009

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ €

Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ απφ Δ.Δ. (εθηφο ΠΓΔ/ΔΠΑ) - URBACT 3- Β
ΦΑΖ.

+59.713,00 €

ΤΝΟΛΟ

+ 59.713,00€

Καη δεκηνπξγνύληαη αληίζηνηρα νη ζρεηηθνί Κ.Α. Δμφδσλ ηνπ ίδηνπ έξγνπ
ΝΔΟΗ 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

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ €

Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο κνλίκσλ ππαιιήισλ γηα ηελ ηερληθήεπηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην UrbRec ηνπ
Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΖ – Δ.Δ.

+1.600,00

Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ππαιιήισλ ΙΓΑΥ γηα ηελ ηερληθήεπηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην UrbRec ηνπ
Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΖ – Δ.Δ.

+500,00

χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ γηα ηελ δηνηθεηηθή – νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ
κε αθξσλχκην UrbRec ηνπ Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΖ – Δ.Δ.

16.500,00

Έμνδα γξαθείνπ θαη δηνηθεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην UrbRec ηνπ Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΖ
– Δ.Δ.

63,00

Γαπάλεο ηαμηδίσλ, δηακνλήο θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ
(Μνλίκσλ – ΙΓΑΥ) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην UrbRec ηνπ
Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΖ – Δ.Δ
Έμνδα ηαμηδίσλ θαη δηακνλήο κεηαθηλνχκελσλ - κε ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην UrbRec ηνπ
Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΖ – Δ.Δ
Πξνκήζεηα έμππλνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε
αθξσλχκην UrbRec ηνπ Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΖ – Δ.Δ.
χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή πιηθνχ
επηθνηλσλίαο ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην UrbRec ηνπ
Πξνγξάκκαηνο URBACT III – Β ΦΑΖ – Δ.Δ
χλαςε ζχκβαζεο έξγνπ γηα ηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ – ζπλαληήζεσλ
ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην UrbRec ηνπ Πξνγξάκκαηνο
URBACT III – Β ΦΑΖ – Δ.Δ

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
1.320.233,49 επξώ.
Θέκα 11ν
Α) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 8097/26-06-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ 12

ΑΔΑ: 652ΦΩΞΙ-ΩΘΓ
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 πξνθεηκέλνπ
λα θαηαβιεζνχλ ηφζν νη απνδνρέο ηνπο φζν θαη νη αλαινγνχζεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο έσο θαη ηηο
30/09/2020, δεκηνπξγνύληαη νη θάησζη ΚΑ Δμφδσλ:
ΚΑ ΔΞΟΓΧΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ

Σαθηηθέο απνδνρέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΟΑΔΓ) κε
πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ -Γ/λζεο
Καζαξηφηεηαο έσο 30/09 / 2020 – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+ 132.000,00

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΟΑΔΓ)
κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ -Γ/λζεο
Καζαξηφηεηαο έσο 30/09/2020 – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+ 40.000,00

20-6041.00204
ΝΔΟ ΚΑΔ

Σαθηηθέο απνδνρέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΟΑΔΓ) κε
πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ- Γ/ΝΗ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ–ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ Έσο
30/09/2020 – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

+36.000,00

20-6054.00204
ΝΔΟ ΚΑΔ

+ 12.000,00

10-6041.00010
ΝΔΟ ΚΑΔ

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΟΑΔΓ)
κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ- Γ/ΝΗ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ–ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟ έσο
30/09/2020 )-ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
Σαθηηθέο απνδνρέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΟΑΔΓ) κε
πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ
έσο
30/09/2020 - ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

10-6054.00010
ΝΔΟ ΚΑΔ

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΝΔΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΟΑΔΓ)
κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ- έσο
30/09/2020 -ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

20-6041.00104
ΝΔΟ ΚΑΔ

20-6054.00104
ΝΔΟ ΚΑΔ

+ 512.000,00

+ 148.000,00

+ 880.000,00 €
ΤΝΟΛΟ

Β) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 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
θαηαβιεζνχλ ηφζν νη απνδνρέο ηνπο φζν θαη νη αλαινγνχζεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο έσο θαη ηηο
31/12/2020, δεκηνπξγνύληαη νη θάησζη ΚΑ Δμφδσλ:
ΚΑ ΔΞΟΓΧΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

20-6041.00105
ΝΔΟ ΚΑΔ

Σαθηηθέο απνδνρέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΟΑΔΓ)
κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ -Γ/λζεο
Καζαξηφηεηαο έσο 31/12/2020 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο έσο 31/12/2020 ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
Σαθηηθέο απνδνρέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΟΑΔΓ)
κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ - Γ/ΝΗ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ–ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ έσο
31/12/2020 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ–ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ
έσο 31/12/2020 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
Σαθηηθέο απνδνρέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ
έσο 31/12/2020 - ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

20-6054.00105
ΝΔΟ ΚΑΔ
20-6041.00205
ΝΔΟ ΚΑΔ

20-6054.00205
ΝΔΟ ΚΑΔ

10-6041.00011
ΝΔΟ ΚΑΔ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ
+ 200.000,00

+ 62.000,00

+ 40.000,00

+ 12.000,00

+ 690.000,00
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10-6054.00011
ΝΔΟ ΚΑΔ

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΓΟΥ (ΠΡΧΗΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
ΟΑΔΓ) κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ έσο
31/12/2020 - ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

+ 178.500,00
+ 1.182.500,00 €

ΤΝΟΛΟ

Γ) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 9377/16.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο
κεηώλνπκε ηνλ θάησζη ΚΑ Δμφδσλ θαηά 484.000,00 € πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πνζά
απηά, γηα κηζζνδνζία θαη εξγ. εηζθνξέο ησλ αλαθεξνκέλσλ ΙΓΟΥ, σο εμήο:
ΚΑ ΔΞΟΓΧΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

20-7122.00100

Αγνξά αθηλήηνπ γηα εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ
-484.000,00
484.000,00 €

ΤΝΟΛΟ

Γ) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 9195/14.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ Η/Μ Σκήκα ρεδηαζκνχ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο, κεηώλνπκε ηνλ θάησζη ΚΑ Δμφδσλ
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πνζά απηά, γηα κηζζνδνζία θαη εξγ. εηζθνξέο ησλ
αλαθεξνκέλσλ ΙΓΟΥ, σο εμήο:
ΚΑ ΔΞΟΓΧΝ
20-7132.00102

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ

Πξνκήζεηα γεξαλνχ θαιαζνθφξνπ -Αληαπνδνηηθά

-50.000,00
-

50.000,00 €

ΤΝΟΛΟ

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

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ

Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ

-10.0000,00

ΤΝΟΛΟ :

-10.000,00 €

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

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

10-6613.00004

Πξνκήζεηα θαξηψλ γηα ην ζχζηεκα ειέγρνπ παξφδηαο ζηάζκεπζεο

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ
-25.200,00
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10-6699.00003

Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ γηαην ζχζηεκα ειέγρνπ παξφδηαο ζηάζκεπζεο

-25.000,00

10-6613.00005

Πξνκήζεηα έληππνπ πιηθνχ θαη πιηθνχ ζήκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο
παξφδηαο ζηάζκεπζεο

-3.000,00

10-7135.00001

Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ

-1.500,00
-

54.700,00 €

ΤΝΟΛΟ

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

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

40-7111.00037

Απνδεκίσζε ησλ ξπκνηνκνπκέλσλ επηθεηκέλσλ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ
-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:
ΚΑ ΔΞΟΓΧΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ

15-6699.00005

Πξνκήζεηα δσνηξνθψλ γηα ηε ζίηηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο

-7.799,60

15-6699.00006

Πξνκήζεηα ηατζηξψλ θαη πνηηζηξψλ γηα ηε ζίηηζε ησλ αδέζπνησλ
δψσλ ζπληξνθηάο

-5.000,00

15-6232.00001

Μίζζσζε ελφο αθηλήηνπ απφ ην Γήκν παηξέσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία Γεκνηηθνχ Κηεληαηξείνπ

-11.000,00

15-7112.00001

Αγνξά νηθνπέδνπ γηα δεκηνπξγία θαηαθπγίνπ - ελδηαηηήκαηνο
αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο

-50.000,00

15-7112.00002

Αγνξά νηθνπέδνπ γηα ηελ δεκηνπξγία θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε αλεπηηήξεησλ
παξαγσγηθψλ δψσλ.

-30.000,00

-

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 ΔΞΟΓΧΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ

10-6117.00004

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

-20.000,00

10-7134.00013

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ινγηζξκηθνχ γηα ζπκκφξθσζε κε ην Γεληθφ
Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (GDPR)

-20.000,00

10-6117.00003

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ σξίκαλζε δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ Βηψζηκεο
Αζηηθήο Αλάπηπμεο.

-25.000,00

15

ΑΔΑ: 652ΦΩΞΙ-ΩΘΓ
10-6265.00008

πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ππνινγηζηηθνχ
θέληξνπ

10-6266.00000

Αλαλέσζε θεληξηθήο εθαξκνγήο πξνζηαζίαο απφ ηνχο

10-6266.00017

πληήξεζε εθαξκνγήο κηζζνδνζίαο παιαηφηεξσλ εηψλ γηα αξρεηαθή
ρξήζε

10-6266.00024

Πξνκήζεηα θαηεγθαηάζηαζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ππεξεζηψλ

-10.000,00

10-6266.00025

Αλαβάζκηζε εθθαξκνγήο κηζζνδνζίαο παιαηνηέξσλ εησλ.

-12.520,00

10-6266.00029

πληήξεζε δηαδηθηπηαθήο πχιεο

10-7135.00010

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηειεθσλίαο γηα ην ππφ
δηακφξθσζε θηίξην ηνπ πξψελ Αξζαθείνπ

-60.000,00

10-7135.00009

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ δηθηχνπ δεδνκέλσλ γηα ην ππφ
δηακφξθσζε θηίξην ηνπ πξψελ Αξζαθείνπ

-40.000,00

-25.000,00
-700,00
-9.544,80

-7.000,00

-

229.764,80 €

ΤΝΟΛΟ

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ
264.997,89 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 ΔΞΟΓΧΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ

35-6117.00001

Δξγαζίεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο Πιαηαλνδάζνπο εθβνιψλ Υαξάδξνπ

-50.000,00

35-6117.00008

Μίζζσζε βπηίνπ γηα πφηηζκα δέληξσλ θαη ζάκλσλ.

-24.800,00

35-6117.00359

Κιάδεκα ςειψλ δέληξσλ ζην Γήκν Παηξέσλ

35-6211.00001

Γαπάλεο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ (ηέιε ζχλδεζεο) ζην δεκνηηθφ
ιαραλφθεπν

-25.000,00

35-6233.00002

Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα θπηεχζεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ

-10.000,00

35-6233.00003

Κνπή απηνθπνχο βιάζηεζεο αζηηθνπ θαη πεξηαζηηαθνχ πξαζίλνπ

-49.600,00

35-6233.00011

Μίζζσζε θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο

-24.800,00

35-6233.00022

Μίζζσζε εηδηθνχ κεραλήκαηνο ΜΔ (ρνξηνθνπηηθφ) γηα θαζαξηζκφ νδψλ
θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ

-74.400,00

35-6236.00002

Μίζζσζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ

-50.000,00

35-6264.00001

Δπηζθεπή γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ

-24.000,00

35-6473.00001

Δλίζρπζε εζεινληηθψλ δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γαζπιιίνπ

-190.000,00

-3.000,00
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35-6662.00013

Πξνκήζεηα πιηθψλ μπινθξαγκάησλ γηα ην δαζχιιην/μχιηλνπ νηθίζθνπ

-40.000,00

35-6692.00006

Πξνκήζεηα ζπφξσλ ριννηάπεηα

-24.800,00

35-6692.00007

-24.800,00

35-6692.00008

Πξνκήζεηα Ληπαζκάησλ - θπηνθαξκάθσλ ,νξκνλψλ ξηδνβνιίαο,
βηνδηεξγεηψλ, ηχξθεο μαλζήο, θινηνχ πεχθνπ,βειηησηηθψλ εδάθνπο,
παζζάισλ
ππνζηήισζεο,βηνινγηθψλ
ζθεπαζκάησλ,
δηρηχσλ
εληνκνπξ/ζίαο, ειαηνπ.
Πξνκήζεηα ρψκαηνο

35-6692.00009

Πξνκήζεηα Φπηνηερληθνχ Τιηθνχ (δέληξα, ζάκλνη, θπηά

-24.800,00

35-6693

Κιάδεκα θαη θνπή πςειφθνξκσλ δεληξσλ αζηηθψλ θαη πεξαζηηθψλ
πεξηνρψλ.

-49.600,00

35-7131.00006

Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ
ριννθνπηηθά )

35-7131.00007

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΧΝ

-60.000,00

35-7135.00014

Πξνκήζεηα εξγαιείσλ ρεηξφο

-19.800,00

θαη

ινηπνχ

-15.000,00

εμνπιηζκνχ(ζακλνθνπηηθά,

-100.000,00

-884.400,00 €
ΤΝΟΛΟ

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ
1.149.397,89 επξώ.
Γ) Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 9332/16.7.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ ΈξγνπΗ/Μ - Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κ/Υ, Κηηξίσλ & Η/Φ φπνπ δεηείηαη κείσζε ησλ θάησζη ΚΑ Δμφδσλ
ιφγσ κε ζχληαμεο ησλ ππφςε κειεηψλ ζηελ παξνχζα θάζε, ηνπο κεηώλνπκε σο εμήο:
ΚΑ ΔΞΟΓΧΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ

30-6117.00012

Μειέηε λνκηκνπνίεζεο θηηξίσλ ζην ρψξν ηεο δψλεο ηεο Μαξίλαο
Παηξψλ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ

-50.000,00

30-6117.00014

χληαμε κειεηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ 10νπ Λπθείνπ Παηξψλ- Γ/λζε
Αξρηηεθηνληθνχ

-50.000,00
-

100.000,00 €

ΤΝΟΛΟ

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ
1.249.397,89 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 ΔΞΟΓΧΝ
10-6278.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Γαπάλεο θχιαμεο
«ΠΟΛΙΣΔΙΑ»

ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ
ζην ρψξν

-55.200,00
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-

-55.200,00 €

ΤΝΟΛΟ

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ
1.304.597,89 επξώ.
ΘΔΜΑ 12ν
Α) Λακβάλνληαο ππφςε ηα: α) ππ’ αξηζ. 9522/20.7.2020 & 9517/20.7.2020 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο
Αξρηη. Έξγνπ – Η/Μ - Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο, β) ηελ ππ’ αξηζ.
24501/16.4.2020 Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηάζεσλ αζηηθήο
ζπγθνηλσλίαο» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην πξφγξακκα « ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ», ζην πιαίζην ηεο
πξφζθιεζεο V ηνπ ΤΠΔ – 5ε Σξνπνπνίεζε Πξφζθιεζεο V, γηα ηελ δεκηνπξγία ή θαη
αλαβάζκηζε ησλ ζηάζεσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο» -κε
ΑΓΑ 67ΡΓ46ΜΣΛ6-1ΔΚ. θαη γ) ηελ ππ’ αξηζ. 44821/16.7.2020 5ε Σξνπνπνίεζεο Πξφζθιεζεο V
(ΑΓΑ ΧΛ3Ι46ΜΣΛ6-5ΚΠ):
Γεκηνπξγείηαη ν θάησζη ΚΑ Δζφδσλ:
Κ.Α. Δζόδσλ
1322.20007
ΝΔΟ ΚΑΔ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ - Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, θαηαζθεπή, κεηαθνξά
θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ, γηα ηελ δεκηνπξγία ή θαη αλαβάζκηζε
ησλ ζηάζεσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ησλ δήκσλ
ηεο ρψξαο.
ΤΝΟΛΟ:

Δ €

+ 150.000,00

+ 150.000,00 €

Γεκηνπξγείηαη ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ:
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
64-7326.00004

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ - Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, θαηαζθεπή, κεηαθνξά
θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ, γηα ηελ δεκηνπξγία ή θαη αλαβάζκηζε
ησλ ζηάζεσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ησλ
δήκσλ ηεο ρψξαο.
ΤΝΟΛΟ :

€

+ 250.000,00

+ 250.000,00

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθώλεηαη
ζην πνζό ησλ 1.204.597,89 επξώ.
Ο Πξόεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παξόληα Μέιε
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
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