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5η ςνεδπίαζη
Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέων
ηηρ 12ηρ Φεβποςαπίος 2020
--------------------------ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος),
ζήκεξα, ηην 12η Φεβποςαπίος 2020, εκέξα Σεηάπηη θαη ώπα 16:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 5/7-2-2020 θαη κεηά
ηελ από 10/2/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2020,
ππαγμαηοποίηζη δε αςηήρ ηην Σεηάπηη 12 Φεβποςαπίος 2020, ώπα 16:00, ήιζαλ γηα ηε
ιήςε απνθάζεσο ζηα (30) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1) Γηνλύζεο Πιέζζαο - Πξόεδξνο, 2) Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3)
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4) Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 5)
Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6) Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7)
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
O θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ
8νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 93/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Μαξία Φηινπνύινπ θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο δελ
ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...……………………………………………………………..
ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, πξηλ από ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «1ε Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό
έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - κε αξηζ. 1809/10-2-2020 θαη ζρεηηθό
δηαβηβαζηηθό ηνπ Αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ - κε αξηζ. 1890/10-2-2020) ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄1ε Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ
έηνπο 2020΄΄ - Με ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') νξίδνληαη ηα εμήο: «1. Γηαξθνύληνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο απαγνξεύεηαη κεηαθνξά πηζηώζεσο από θεθαιαίνπ εηο
θεθάιαηνλ θαη από άξζξνπ εηο άξζξνλ. - 2. Δμαηξεηηθώο πιελ ησλ ελ ησ πξνϋπνινγηζκώλ
εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ δη' εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ώλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνύ θαη
θνηλνηηθνύ θώδηθνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηώζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνύ ή
θαηαζηάληνο αλεθίθηνπ πξνο επαύμεζηλ άιιεο πηζηώζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ
ηνπ απηνύ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηώζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο
κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ. - 3. Η θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ
πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηώζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθώλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο
δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αύμεζηλ ησλ πηζηώζεσλ ησλ νπνίσλ
κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλόκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, άηηλα δένλ λα
δεκηνπξγεζνύλ νζάθηο πξόθεηηαη πεξί απξνόπηνπ δαπάλεο. - 4. Πξνο πξόιεςηλ ελδερνκέλεο
αλεπαξθείαο ησλ πηζηώζεσλ δη' απξνόπηνπο δαπάλαο, αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ ηνπ
δήκνπ πίζησζηο ππό ίδηνλ θεθάιαηνλ ππό ηίηινλ «Απνζεκαηηθόλ» θαη άξζξνλ ππό ηνλ ηίηινλ
«Πνζόλ δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηώζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο
θαη δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ». - 5. Γηα ηελ
πιεξεζηέξαλ από πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινύζεζηλ θαη εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ δηα
κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηεκέλσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ απμνκεηώζεσλ ησλ
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πηζηώζεσλ, ε κεηαθνξά ηνύησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξόληνο
πξνβιεπνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ». - ύκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.
3536/07, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο νη
απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνύλ αλακνξθώζεηο ησλ
πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Ο.Σ.Α., ζπλνδεπόκελεο από ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. Η
πξνζεζκία ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα
εκέξεο. Σα αξκόδηα όξγαλα πνπ ελεξγνύλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο
παξνύζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ, αλεμάξηεηα από ηπρόλ πνηληθή επζύλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή
επζύλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 141, 142 θαη 143 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ
θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006. - ύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ε
αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απνηειεί θαη’ νπζία ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο κε ηελ νπνία
ςεθίζηεθε απηόο. Άξα, γηα ηελ έθδνζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απόθαζεο,
απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
(ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012). ύκθσλα 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 ηξόπν
δηαθνξεηηθό από ηα ελ γέλεη ηζρύνληα- θαη δε ηελ πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο ε επνπηεύνπζα αξρή
νινθιεξώλεη ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο απόθαζεο αλακόξθσζεο. - Από ην παξαπάλσ έγγξαθν
ζπλάγεηαη όηη εθηόο από ηελ εηζήγεζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ απαηηείηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ
ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό. - Με ην Ν.
4172/2013 νξίδεηαη όηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή δηαβνύιεπζεο δηαηππώλνπλ ηε
γλώκε ηνπο κόλν θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη δελ απαηηείηαη εθ λένπ
γλσκνδόηεζή ηνπο γηα όπνηεο αλακνξθώζεηο ηνπ αθνινπζήζνπλ. (παξ 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013).
Τπελζπκίδεηαη όηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ αθνξνύλ ηελ
πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηαζέηεη ην πξνζρέδην απηνύ ζηελ νηθνλνκηθή
επηηξνπή. Γηα ηε ζύληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ, ε εθηειεζηηθή επηηξνπή ζπγθεληξώλεη θαη αμηνινγεί
ηπρόλ πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη ηεο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο, εθόζνλ απηή
ππάξρεη. Δάλ ην πξνζρέδην δελ θαηαξηηζηεί ή δελ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή
επηηξνπή, ηόηε θαηαξηίδεηαη από απηήλ. (παξ 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013). - πλεπώο, ζύκθσλα κε ην
έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012, εθηόο ησλ ξεηά εμαηξνπκέλσλ δηαδηθαζηώλ ηεο δηαηύπσζεο
γλώκεο από ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηελ επηηξνπή δηαβνύιεπζεο, κε ην λ. 4172/2013, νη
ππόινηπεο ελέξγεηεο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, αθνινπζνύλ ηελ ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ
θαη δηαδηθαζίαο κε ηε ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. - Με βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο -*ηελ παξ 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07 -*ην άξζξν 8 ηνπ
Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') -*άξζξν 83 ΒΓ -*ην εγγ. ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012 *παξ 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013 -*ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, έηνπο 2020, ν νπνίνο
ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 1/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη
εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 11.520 04/02/2020 απόθαζε 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 ηεύρνο Β!) «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020- ηξνπνπνίεζε ηεο 7028/2004 (ΦΔΚ 253 Β!)
απόθαζεο. *Σν άξζξν 161 ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ λένπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ & Ν.
4483/2017, *Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, εηζεγείηαη ηελ 1ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο εμήο: ΘΔΜΑ 1ν - Λακβάλνληαο ππόςε ην ππ’ αξηζ. 3441/27-092019,01-11-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Μηζζνδνζίαο, ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ καο ζρεηηθά κε πηζηώζεηο ΙΓΟΥ αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ινηπώλ ππεξεζηώλ ηνπ
Γήκνπ γηα ην 2020, ην νπνίν εθ παξαδξνκήο- παξάιεηςεο δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ θαηάξηηζε
Πξνϋπνινγηζκνύ 2020. - Χο απόξξνηα ησλ άλσζελ πξνβαίλνπκε ζηηο θάησζη αιιαγέο: ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΙΓΟΥ ΔΣΟΤ 2020 - 1) Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ - Απμάλνπκε θαηά 1.187.000,00 ηνπο θάησζη θσδηθνύο
αξηζκνύο εμόδσλ, σο εμήο: -
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Κ.Α.ΔΞΟΓΧΝ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

20-6041.00100

20-6054.00100

ΠΟΟ Δ €

ΜΙΘΟΓΟΙΑ ΙΓΟΥ 2020 ΔΚΣΑΚΣΧΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΙΓΟΥ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΣΧΝ
(ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΜΔ ΠΡΟΧΡΙΝΔ ΓΙΑΣΑΓΔ
ΜΟΝ. ΠΡ/ΚΔΙΟΤ ΔΧ 31/12/2020)ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΙΓΟΥ 2020 ΔΚΣΑΚΣΧΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΙΓΟΥ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΣΧΝ
(ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΜΔ ΠΡΟΧΡΙΝΔ ΓΙΑΣΑΓΔ
ΜΟΝ. ΠΡ/ΚΔΙΟΤ ΔΧ 31/12/2020)ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ.
ΤΝΟΛΟ:

+918.000,00

+269.000,00

+1.187.000,00

-Μεηώλνπκε

ηζόπνζα θαηά 1.187.000,00 (βάζεη ηνπ από 30-01-2020) e-mail ηνλ θάησζη θσδηθό
αξηζκό εμόδνπ σο εμήο: Κ.Α.ΔΞΟΓΧΝ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

20-7122.00100

Αγνξά αθηλήηνπ γηα εγθαηαζηάζεηο
θαζαξηόηεηαο - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ Δ €
ππεξεζηώλ

-1.187.000,00
-1.187.000,00

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ακεηάβιεην ζην πνζό
ησλ 1.018.441,84 €
-2) Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΜΟΤ ΔΡΓΟΤ –Η/Μ (ΔΚΣΟ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ). Απμάλνπκε ηνπο θάησζη θσδηθνύο αξηζκνύο εμόδσλ, σο εμήο: Κ.Α.ΔΞΟΓΧΝ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

30-6041.00001

30-6054.00001

Σαθηηθέο απνδνρέο
εθηάθησλ ΙΓΟΥ 2020, Γ/λζε
Αξρηηεθ. Έξγνπ-Η/Μ , ηκήκα απηεπηζηαζίαο, θνηλ.
ρώξσλ, θηηξίσλ θαη ειεθηξνθσηηζκνύ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 2020
Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ Δ €

+145.000,00

+40.000,00
+185.000,00

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη ζην πνζό 833.441,84 €.
-3) ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ - ΣΜΗΜΑ
ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΧΝ. - Απμάλνπκε ηνπο θάησζη θσδηθνύο αξηζκνύο εμόδσλ, σο εμήο: Κ.Α.ΔΞΟΓΧΝ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

45-6041.00000

45-6054.00001

Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ΙΓΟΥ 2020 θαη ΙΓΟΥ πνπ
παξακέλνπλ κε πξνζσξηλέο δηαηαγέο κνλ. πξ/θείνπ έσο
31/12/20 θαη ΙΓΟΥ πνπ ζα πξνζιεθζνύλ ην 2020Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ελέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ θαη
Σκήκα Κνηκεηεξίσλ.
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθησλ ΙΓΟΥ 2020 θαη ΙΓΟΥ
πνπ παξακέλνπλ κε πξνζσξηλέο δηαηαγέο κνλ. πξ/θείνπ
έσο 31/12/20 θαη ΙΓΟΥ πνπ ζα πξνζιεθζνύλ ην 2020Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ελέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ θαη
Σκήκα Κνηκεηεξίσλ.
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ Δ €

+452.000,00

+122.0000,00

+574.000,00
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πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη ζην πνζό ησλ
259.441,84 €.
-4) ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ – (ΔΚΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΧΝ). - Απμάλνπκε ηνπο θάησζη θσδηθνύο αξηζκνύο εμόδσλ, σο εμήο: Κ.Α.ΔΞΟΓΧΝ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

35-6041.00000
35-6054.00000

Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ΙΓΟΥ 2020- Γ/λζεο
Πεξηβάιινληνο ελέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ ΙΓΟΥ
2020 Γ/λζε Πεξηβ. Δλεξγ. θαη Πξαζίλνπ
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ Δ €

+150.0000,00
+50.000,00
+200.000,00

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη ζην πνζό 59.441,84 €.
-Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή
– Αληηδεκάξρνπ θαη αθνύ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα κατεπείγον,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ:
α)
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') όπνπ νξίδνληαη ηα εμήο:
1. Γηαξθνύληνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο απαγνξεύεηαη κεηαθνξά πηζηώζεσο από θεθαιαίνπ εηο
θεθάιαηνλ θαη από άξζξνπ εηο άξζξνλ. 2. Δμαηξεηηθώο πιελ ησλ ελ ησ πξνϋπνινγηζκώλ
εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ δη' εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ώλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνύ θαη
θνηλνηηθνύ θώδηθνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηώζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνύ ή
θαηαζηάληνο αλεθίθηνπ πξνο επαύμεζηλ άιιεο πηζηώζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ
ηνπ απηνύ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηώζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο
κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ. 3. Η θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ
πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηώζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθώλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο
δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αύμεζηλ ησλ πηζηώζεσλ ησλ νπνίσλ
κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλόκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, άηηλα δένλ λα
δεκηνπξγεζνύλ νζάθηο πξόθεηηαη πεξί απξνόπηνπ δαπάλεο. 4. Πξνο πξόιεςηλ ελδερνκέλεο
αλεπαξθείαο ησλ πηζηώζεσλ δη' απξνόπηνπο δαπάλαο, αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ ηνπ
δήκνπ πίζησζηο ππό ίδηνλ θεθάιαηνλ ππό ηίηινλ «Απνζεκαηηθόλ» θαη άξζξνλ ππό ηνλ ηίηινλ
«Πνζόλ δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηώζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο
θαη δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ». 5. Γηα ηελ
πιεξεζηέξαλ από πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινύζεζηλ θαη εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ δηα
κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ απμνκεηώζεσλ ησλ
πηζηώζεσλ, ε κεηαθνξά ηνύησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξόληνο
πξνβιεπνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ».
2)
Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3536/07, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα
ηεο Πεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ
ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνύλ αλακνξθώζεηο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Ο.Σ.Α., ζπλνδεπόκελεο από ηηο
εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. Η πξνζεζκία ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
149 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ
πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Σα αξκόδηα όξγαλα πνπ ελεξγνύλ θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ, αλεμάξηεηα από ηπρόλ πνηληθή
επζύλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζύλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 141, 142 θαη 143 ηνπ Κώδηθα
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006.
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3)
ύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απνηειεί θαη’
νπζία ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε απηόο. Άξα, γηα ηελ έθδνζε ηεο
ηξνπνπνηεηηθήο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απόθαζεο, απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη
δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. (ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012). ύκθσλα 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 ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηα ελ γέλεη ηζρύνληα- θαη δε ηελ
πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο ε επνπηεύνπζα αξρή νινθιεξώλεη ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο
απόθαζεο αλακόξθσζεο.
Από ην παξαπάλσ έγγξαθν ζπλάγεηαη όηη εθηόο από ηελ εηζήγεζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ
απαηηείηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία,
γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό.
4)
Με ην Ν. 4172/2013 νξίδεηαη όηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή δηαβνύιεπζεο
δηαηππώλνπλ ηε γλώκε ηνπο κόλν θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη δελ
απαηηείηαη εθ λένπ γλσκνδόηεζή ηνπο γηα όπνηεο αλακνξθώζεηο ηνπ αθνινπζήζνπλ. (παπ. 5 άπθπο
77 Ν. 4172/2013). Τπελζπκίδεηαη όηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
πνπ αθνξνύλ ηελ πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηαζέηεη ην πξνζρέδην απηνύ
ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Γηα ηε ζύληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ, ε εθηειεζηηθή επηηξνπή ζπγθεληξώλεη
θαη αμηνινγεί ηπρόλ πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη ηεο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο,
εθόζνλ απηή ππάξρεη. Δάλ ην πξνζρέδην δελ θαηαξηηζηεί ή δελ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηόηε θαηαξηίδεηαη από απηήλ. (παξ. 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013). πλεπώο,
ζύκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012, εθηόο ησλ ξεηά εμαηξνπκέλσλ δηαδηθαζηώλ
ηεο δηαηύπσζεο γλώκεο από ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηελ επηηξνπή δηαβνύιεπζεο, κε ην λ.
4172/2013, νη ππόινηπεο ελέξγεηεο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, αθνινπζνύλ ηελ ηήξεζε
ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο κε ηε ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.











θαη ζύκθσλα κε:
Σελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 23 Ν. 3536/07
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α')
Σν άξζξν 83 ΒΓ
Σν εγγ. ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012
Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 77 Ν. 4172/2013
Σνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, έηνπο 2020, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 1/2020
Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση.
11.520 04/02/2020 απόθαζε 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 ηεύρνο Β΄) «Παξνρή νδεγηώλ
γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020- ηξνπνπνίεζε ηεο
7028/2004 (ΦΔΚ 253 Β΄) απόθαζεο
Σν άξζξν 161 ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ λένπ Κώδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη Ν.4483/2017
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010

ειζηγείηαι ζηο Γημοηικό ςμβούλιο να
πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2020 ωρ εξήρ:

εγκπίνει

ηην

1η

Αναμόπθωζη

ηος

ΘΔΜΑ 1ο
Λακβάλνληαο ππόςε ην ππ’ αξηζ. 3441/27-09-2019, 01-11-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο
Μηζζνδνζίαο, ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζρεηηθά κε πηζηώζεηο
ΙΓΟΥ αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ινηπώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2020, ην νπνίν εθ
παξαδξνκήο-παξάιεηςεο δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ θαηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκνύ 2020,
πξνβαίλνπκε ζηηο θάησζη αιιαγέο:
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ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΗΓΟΥ ΔΣΟΤ 2020
1) Γ/ΝΖ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ

ΚΑΗ

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ

Αςξάνονηαι θαηά 1.187.000,00 € νη θάησζη θσδηθνί αξηζκνί εμόδσλ σο εμήο:
Κ.Α.ΔΞΟΓΩΝ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ €

ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΗΓΟΥ 2020 ΔΚΣΑΚΣΩΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΗΓΟΥ
ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΔΣΩΝ
(ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΜΔ ΠΡΟΩΡΗΝΔ ΓΗΑΣΑΓΔ
ΜΟΝ. ΠΡ/ΚΔΗΟΤ ΔΩ 31/12/2020)ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΗΓΟΥ 2020
ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΗΓΟΥ
ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΔΣΩΝ
(ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΜΔ ΠΡΟΩΡΗΝΔ ΓΗΑΣΑΓΔ
ΜΟΝ. ΠΡ/ΚΔΗΟΤ ΔΩ 31/12/2020)ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ.
ΤΝΟΛΟ:

20-6041.00100

20-6054.00100

+918.000,00

+269.000,00

+1.187.000,00

Μειώνεηαι ηζόπνζα θαηά 1.187.000,00 € (βάζεη ηνπ από 30-01-2020) e-mail ν θάησζη θσδηθόο
αξηζκόο εμόδνπ σο εμήο:
Κ.Α.ΔΞΟΓΩΝ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

20-7122.00100

Αγοπά ακινήηος για εγκαηαζηάζειρ
καθαπιόηηηαρ - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ Δ €
ςπηπεζιών

-1.187.000,00
-1.187.000,00

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνω αναμόπθωζη ηο Αποθεμαηικό 9111 παπαμένει αμεηάβληηο ζηο
ποζό ηων 1.018.441,84 €
2)
Γ/ΝΖ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ
ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ)

ΔΡΓΟΤ–Ζ/Μ

(ΔΚΣΟ

ΣΜΖΜΑΣΟ

Αςξάνονηαι θαηά 185.000,00 € νη θάησζη θσδηθνί αξηζκνί εμόδσλ σο εμήο:
Κ.Α.ΔΞΟΓΩΝ

30-6041.00001

30-6054.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ €

Σακηικέρ αποδοσέρ εκηάκηων ΗΓΟΥ 2020, Γ/νζη
Απσιηεκ. Έπγος-Ζ/Μ , ημήμα αςηεπιζηαζίαρ, κοιν.
σώπων, κηιπίων και ηλεκηποθωηιζμού
Δπγοδοηικέρ ειζθοπέρ έκηακηος πποζωπικού 2020
Γ/νζηρ Έπγων Τποδομήρ
ΤΝΟΛΟ:

+145.000,00

+40.000,00
+185.000,00

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνω αναμόπθωζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι ζηο ποζό ηων
833.441,84 €.
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3) ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΩΝ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΚΑΗ

ΠΡΑΗΝΟΤ

-

ΣΜΖΜΑ

Αςξάνονηαι νη θάησζη θσδηθνί αξηζκνί εμόδσλ, σο εμήο:
Κ.Α.ΔΞΟΓΩΝ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

45-6041.00000

45-6054.00001

ΠΟΟ Δ €

Σακηικέρ αποδοσέρ εκηάκηων ΗΓΟΥ 2020 και ΗΓΟΥ
πος παπαμένοςν με πποζωπινέρ διαηαγέρ μον.
ππ/κείος έωρ 31/12/20 και ΗΓΟΥ πος θα πποζληθθούν
ηο 2020-Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ ενέπγειαρ και
Ππαζίνος και Σμήμα Κοιμηηηπίων.
Δπγοδοηικέρ ειζθοπέρ εκηάκηων ΗΓΟΥ 2020 και
ΗΓΟΥ πος παπαμένοςν με πποζωπινέρ διαηαγέρ μον.
ππ/κείος έωρ 31/12/20 και ΗΓΟΥ πος θα πποζληθθούν
ηο 2020-Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ ενέπγειαρ και
Ππαζίνος και Σμήμα Κοιμηηηπίων.
ΤΝΟΛΟ:

+452.000,00

+122.0000,00

+574.000,00

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνω αναμόπθωζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι ζηο ποζό ηων
259.441,84 €.
4) ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΩΝ).

ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΚΑΗ

ΠΡΑΗΝΟΤ

–

(ΔΚΣΟ

Αςξάνονηαι νη θάησζη θσδηθνί αξηζκνί εμόδσλ σο εμήο:
Κ.Α.ΔΞΟΓΩΝ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

35-6041.00000
35-6054.00000

Σακηικέρ αποδοσέρ εκηάκηων ΗΓΟΥ 2020- Γ/νζηρ
Πεπιβάλλονηορ ενέπγειαρ και Ππαζίνος
Δπγοδοηικέρ ειζθοπέρ έκηακηος πποζωπικού ΗΓΟΥ
2020 Γ/νζη Πεπιβ. Δνεπγ. και Ππαζίνος
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ Δ €

+150.0000,00
+50.000,00
+200.000,00

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνω αναμόπθωζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι ζηο ποζό
59.441,84 €.

Ο Ππόεδπορ

ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παπόνηα Μέλη

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
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