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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκφο  Απφθαζεο  19 / 2014 

 

Θ Δ Μ A: «Έγθξηζε Γ΄ αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014» 

 

 Σηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2014 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ψξα 15.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 1656/25-6-

2014 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 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 12 κειψλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ  (7) 

 

1. Εέξβαο Κσλζηαληίλνο     5. Λεθάθεο Πέηξνο 

2. Τειίδεο Αλαζηάζηνο     6. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

3. Καλάθεο Σηπιηαλφο      7. Ηζααθίδε Άληδεια 

4. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο  

 

Α Π Ο Ν Σ Δ  (5) 

 

1. Θενηνθάηνο Δξσηφθξηηνο     4. Παπαδφπνπινο Ησαθείκ 

2. Καξνχκπεο Αληψλεο      5. Μαλδαιηαλφο Αιέμαλδξνο  

3. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 

2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο Γ΄ αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014», 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. 28/2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

ε) Τελ αξηζκ. 88142+86886+78588/26-11-2013 δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ 2014». 

ζη) Τελ αξηζκ. 30842/31-7-2013 Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ 

(ΦΔΚ 1896/Β΄/1-8-2013). 

δ) Τελ αξηζκ. 1758/3-7-2014 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ φηη ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 

1758/3-7-2014 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ, γηα 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε Γ΄ 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014.  

Με ην αλσηέξσ έγγξαθν πξνηείλεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 

2014 δηφηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4257/2014, απφ 14-4-2014, 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, πθίζηαηαη ππνρξέσζε εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 315/1999 (δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα) θαη γηα ηνπο Σπλδέζκνπο Ο.Τ.Α.. 

Δπνκέλσο, επεηδή ζην Σχλδεζκν δελ ππεξεηεί ππάιιεινο κε ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα 

ινγηζηή, απαηηείηαη ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, αθνχ 

πξνεγνχκελα δεκηνπξγεζεί λένο θσδηθφο αξηζκφο Κ.Α.02.00.6117.06 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

Λνγηζηψλ» ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

Δπίζεο, ιφγσ ησλ ζθνδξψλ αλέκσλ, ηα πιηθά ζθίαζεο (θαιακσηέο) ζηελ πέξγνια 

ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ, έρνπλ θαηαζηξαθεί, κε ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη αλαγθαία, 

ιφγνπ ηνπ ζέξνπο, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε επηθάιπςεο ζθίαζεο ζηελ πέξγνια ησλ 

δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ, δαπάλε, ε νπνία δελ πξνβιέθζεθε θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, δηφηη ε αλαγθαηφηεηα απηήο πξνέθπςε, ιφγσ ησλ ζθνδξψλ αλέκσλ. 

Ζ αλακφξθσζε ζηνπο ινηπνχο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 

αθνξά ζπκκφξθσζε ζε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε δηθαίσζεο εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε 

νηθνγελεηαθνχ επηδφκαηνο, δαπάλεο δεκνζίεπζεο αλαθνηλψζεσλ πξνο ηνπο ζπγγελείο 

εληαθηαζκέλσλ ζην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. απφδνζεο ηνπ 

ΔΔΤΖΓΔ, θιπ. 

 

ςγκεκπιμένα, ζηο ζκέλορ ηων εξόδων πποηείνεηαι: 

Γημιοςπγία Κωδικών Απιθμών: 

Σην ζθέινο ησλ εμφδσλ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ησλ αθφινπζσλ θσδηθψλ αξηζκψλ: 

- H δεκηνπξγία ηνπ Κ.Α.02.00.6117.06 κε ηίηιν «Ακνηβέο Λνγηζηψλ». 

- H δεκηνπξγία ηνπ Κ.Α.02.30.6662.03 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε επηθάιπςε 

ζθίαζεο ζηελ πέξγνια θαηαζηεκάησλ». 
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Μεηαθοπά ποζών μέζω αποθεμαηικού: 

Σην ζθέινο ησλ εμφδσλ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο κεηαβνιέο: 

- H κεηαθνξά πνζνχ 47.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.45.7131.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

ζπζηήκαηνο δηαρσξηζκνχ πξντφλησλ εθηαθήο θαη ρσκάησλ» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 1.000,00 επξψ 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6073 «Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε 

ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 8.000,00 επξψ 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6823 «Τφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 4.000,00 επξψ 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6117.01«Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία ». 

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

ζηνλ Κ.Α.02.00.6117.06 «Ακνηβέο Λνγηζηψλ». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 3.000,00 επξψ 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6331.02«Έθηαθην Δηδηθφ Τέινο Ζιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ 

Δπηθαλεηψλ ΔΔΤΖΓΔ». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 500,00 επξψ 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6463 «Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 1.500,00 επξψ 

ζηνλ Κ.Α.02.10.6462 «Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ - αλαθνηλψζεσλ». 

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

ζηνλ Κ.Α.02.30.6662.03 «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε επηθάιπςε ζθίαζεο ζηελ 

πέξγνια θαηαζηεκάησλ». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 2.000,00 επξψ 

ζηνλ Κ.Α.02.80.8261 «Λνηπέο Δπηζηξνθέο». 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 17.000,00 επξψ 

ζηνλ Κ.Α.02.80.8111.01 «Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ». 

 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ 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. 28/2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 
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ε) Τελ αξηζκ. 88142+86886+78588/26-11-2013 δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ 2014». 

ζη) Τελ αξηζκ. 30842/31-7-2013 Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ 

(ΦΔΚ 1896/Β΄/1-8-2013). 

δ) Τελ αξηζκ. 1758/3-7-2014 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α. Αλακνξθψλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, σο εμήο: 

1) Γεκηνπξγνχληαη νη εμήο θσδηθνί αξηζκνί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ: 

- Κ.Α.02.00.6117.06 κε ηίηιν «Ακνηβέο Λνγηζηψλ». 

- Κ.Α.02.30.6662.03 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε επηθάιπςε ζθίαζεο ζηελ 

πέξγνια θαηαζηεκάησλ». 

 

2) Μεηαθέξνληαη πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, σο αθνινχζσο: 

- Μεηαθέξεη πνζφ 47.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.45.7131.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

ζπζηήκαηνο δηαρσξηζκνχ πξντφλησλ εθηαθήο θαη ρσκάησλ» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 1.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6073 «Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε 

ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 8.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6823 «Τφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 4.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6117.01 «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία». 

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

ζηνλ Κ.Α.02.00.6117.06 «Ακνηβέο Λνγηζηψλ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 3.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6331.02 «Έθηαθην Δηδηθφ Τέινο Ζιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ 

Δπηθαλεηψλ ΔΔΤΖΓΔ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 500,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» ζηνλ 

Κ.Α.02.00.6463 «Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 1.500,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α.02.10.6462 «Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ - αλαθνηλψζεσλ». 

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

ζηνλ Κ.Α.02.30.6662.03 «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε επηθάιπςε ζθίαζεο ζηελ 

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

ζηνλ Κ.Α.02.80.8261 «Λνηπέο Δπηζηξνθέο». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 17.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α.02.80.8111.01 «Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ». 

 

 Β. Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ αλσηέξσ Γ΄ αλακφξθσζε ν πξνυπνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2014, ιακβάλεη ηελ εμήο κνξθή: 

Κ.Α. ΣΗΣΛΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜ-

ΜΔΝΟ  Π/Τ- 

ΓΗΑΜΟΡΦΩ 

ΜΔΝΟ 

ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩ-

ΜΔΝΟ 

02.45.7131.01 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο δηαρσξηζκνχ 
πξντφλησλ εθηαθήο θαη ρσκάησλ 

70.000,00 -47.000,00 23.000,00 

02.00.6073 Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη 
ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα 

100,00 1.000,00 1.100,00 

02.00.6823 Τφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο 26.000,00 8.000,00 34.000,00 

02.00.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ 
εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
ειεχζεξνπ επαγγεικαηία 

3.000,00 4.000,00 7.000,00 

02.00.6117.06 Ακνηβέο ινγηζηψλ 0,00 5.000,00 5.000,00 

02.00.6331.02 Έθηαθην Δηδηθφ Τέινο 
Ζιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ 
Δπηθαλεηψλ ΔΔΤΖΓΔ 

500,00 3.000,00 3.500,00 

02.00.6463 Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ 200,00 500,00 700,00 

02.10.6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ-αλαθνηλψζεσλ 100,00 1.500,00 1.600,00 

02.30.6662.03 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε επηθάιπςεο 
ζθίαζεο ζηελ πέξγνια θαηαζηεκάησλ 

0,00 5.000,00 5.000,00 

02.80.8261 Λνηπέο επηζηξνθέο 1.000,00 2.000,00 3.000,00 

02.80.8111.01 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 41.610,00 17.000,00 58.610,00 

 

 

 Ζ απφθαζε απηή έιαβε  α/α  19. 

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

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

 Τειίδεο Αλαζηάζηνο    Παδαξιφγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθφο Σχκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθφο 

ΑΔΑ: ΩΞ4ΩΟΡ93-5Ε9
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