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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 4-3-2013 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκφο  Απφθαζεο  15 / 2013 

 

Θ Δ Μ A: «Έγθξηζε αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013» 

 

 Σηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 4 Μαξηίνπ 2013 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 328/7-2-

2013 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006).  

 Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 

3463/2006), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ  (9) 
 

1. Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο – Κσλζηαληίλνο   6. Λεθάθεο Πέηξνο 

2. Εέξβαο Κσλζηαληίλνο     7. Ηζααθίδε Άληδεια 

3. Καλάθεο Σηπιηαλφο      8. Φαζθαιήο Νηθφιανο 

4. Καξνχκπεο Αληψλεο     9. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

5. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο 

 

Α Π Ο Ν Σ Δ  (4) 
 

1. Γάθεο Βαζίιεηνο      3. Εεηεξίδεο Θεφδσξνο 

2. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο      4. Παπαδφπνπινο Ησαθείκ 
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 

 

 

 Ζ Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελε ην 5
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2013», έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155-162 ηνπ Ν. 3463/2006. 
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γ) Τα άξζξα 8-10 ηνπ απφ 17-5/15-6-1959 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ ησλ Ο.Τ.Α.». 

δ) Τελ αξηζκ. 27/2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

ε) Τν αξηζκ. 100506/7-12-2012 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ 2013». 

ζη) Τελ αξηζκ. 47490/18-12-2012 Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ 

(ΦΔΚ 3390 Β΄). 

δ) Τελ αξηζκ. 564/4-3-2013 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ φηη ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 564/4-

3-2013 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ, γηα ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε αλακφξθσζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013.  

Σπγθεθξηκέλα, ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ πξνηείλεηαη: 

Α. Γημιουργία νέων Κ.Α:  

- Κ.Α. 02.30.6117.01 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

θεξακνζθεπήο ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο)». 

- Κ.Α. 02.35.6117.01 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζία θαη πιηθά εγθαηάζηαζεο δηθηχνπ θεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο)». 

- Κ.Α. 02.45.7133.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ξαθηψλ». 

 

Β. Μεταυορά ποσών μέσω αποθεματικού: 

- Ζ κεηαθνξά πνζνχ 67.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.10.7112 κε ηίηιν «αγνξέο νηθνπέδσλ 

θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ» ζηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» πνζνχ 5.000,00 επξψ ζηνλ 

Κ.Α 02.10.6063.02 κε ηίηιν «Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο)». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» πνζνχ 7.000,00 επξψ ζηνλ 

Κ.Α 02.30.6117.01 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

θεξακνζθεπήο ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο)». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» πνζνχ 43.000,00 επξψ ζηνλ 

Κ.Α 02.35.6117.01 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζία θαη πιηθά εγθαηάζηαζεο δηθηχνπ θεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο)». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» πνζνχ 5.000,00 επξψ ζηνλ 

Κ.Α 02.45.6699.06 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ακκνρψκαηνο ηάθσλ ηξηεηνχο ηαθήο». 
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- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» πνζνχ 2.000,00 επξψ ζηνλ 

Κ.Α 02.45.6699.08 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» πνζνχ 5.000,00 επξψ ζηνλ 

Κ.Α 02.45.7133.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ξαθηψλ». 

 

 Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηεο Πξνέδξνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο φισλ ησλ Σπκβνχισλ θαη έρνληαο ππφςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155-162 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Τα άξζξα 8-10 ηνπ απφ 17-5/15-6-1959 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ ησλ Ο.Τ.Α.». 

δ) Τελ αξηζκ. 27/2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

ε) Τν αξηζκ. 100506/7-12-2012 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ 2013». 

ζη) Τελ αξηζκ. 47490/18-12-2012 Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ 

(ΦΔΚ 3390 Β΄). 

δ) Τελ αξηζκ. 564/4-3-2013 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αλακνξθψλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2013, σο εμήο: 

1) Γεκηνπξγνχληαη νη εμήο Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ: 

- Κ.Α. 02.30.6117.01 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο 

κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

θεξακνζθεπήο ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο)». 

- Κ.Α. 02.35.6117.01 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο 

κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζία θαη πιηθά εγθαηάζηαζεο 

δηθηχνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο)». 

- Κ.Α. 02.45.7133.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ξαθηψλ». 

2) Μεηαθέξνληαη πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, σο αθνινχζσο: 

- Μεηαθέξεη πνζφ 67.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.10.7112 κε ηίηιν «αγνξέο 

νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ» ζηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 5.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α 02.10.6063.02 κε ηίηιν «Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο)». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 7.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α 02.30.6117.01 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο 
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ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ηεο θεξακνζθεπήο ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο)». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 43.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α 02.35.6117.01 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο 

ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζία θαη πιηθά 

εγθαηάζηαζεο δηθηχνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο)». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 5.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α 02.45.6699.06 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ακκνρψκαηνο ηάθσλ ηξηεηνχο ηαθήο». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 2.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α 02.45.6699.08 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 5.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α 02.45.7133.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ξαθηψλ». 

 Β. Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ αλσηέξσ αλακφξθσζε ν πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2013, 

ιακβάλεη ηελ εμήο κνξθή: 

Κ.Α. ΣΗΣΛΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜΜ

ΔΝΟ Π/Τ 

ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΓΗΑΜΟΡΦ

ΩΜΔΝΟ 

02.10.7112 Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζ 481.800,00 -67.000,00 414.800,00 

02.10.6063.02 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο) 

1.000,00 5.000,00 6.000,00 

02.30.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδη-
θέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζε-
ξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζίεο επηζθεπήο 
θαη ζπληήξεζεο ηεο θεξακνζθεπήο ζην 
ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο) 

0,00 7.000,00 7.000,00 

02.35.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ 
εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζία θαη 
πιηθά εγθαηάζηαζεο δηθηχνπ θεληξηθνχ 
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο) 

0,00 43.000,00 43.000,00 

02.45.6699.06 Πξνκήζεηα ακκνρψκ. ηάθσλ ηξηεη. ηαθήο 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

02.45.6699.08 Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

02.45.7133.01 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ξαθηψλ 0,00 5.000,00 5.000,00 

 

 

 Ζ απφθαζε απηή έιαβε  α/α  15. 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ζ Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

 Ηζααθίδε Άληδεια    Παδαξιφγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθή Σχκβνπινο Νεάπνιεο-Σπθεψλ  ΠΔ Γηνηθεηηθφο 
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