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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ∆ΗΜΩΝ      Από τα πρακτικά της 14-1-2014 
∆ΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     συνεδρίασης του διοικητικού 
 *******       συμβουλίου του Συνδέσμου 
 

Αριθμός  Απόφασης  2 / 2014 
 

Θ Ε Μ A: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» 
 
 Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου σήμερα στις 14 Ιανουαρίου 

2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης ύστερα από την αριθμ. 11/7-1-

2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 95 και 247 του Κώδικα ∆ήμων (Ν. 3463/2006).  

 ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία της παρ. 9 του άρθρου 246 του Ν. 

3463/2006), δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών ήταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (9) 
 

1. Ελευθεριάδης Χρήστος – Κωνσταντίνος   5. Κανάκης Στυλιανός 

2. Καρούμπης Αντώνης     6. Κιοσέογλου Ελευθέριος  

3. Ισαακίδη Άντζελα      7. Λεκάκης Πέτρος  

4. Φασφαλής Νικόλαος     8. Κουσενίδης Αλέξανδρος 

        9. Μανδαλιανός Αλέξανδρος 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (4) 
 

1. Γάκης Βασίλειος      3. Ζέρβας Κωνσταντίνος  
2. Φιρινίδου Κυριακή      4. Παπαδόπουλος Ιωακείμ 
      
 
 

 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006. 
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β) Τις διατάξεις των άρθρων 155-162 του Ν. 3463/2006. 

γ) Τα άρθρα 8-10 του από 17-5/15-6-1959 Β.∆/τος περί «οικονομικής διοίκησης και 

λογιστικού των Ο.Τ.Α.». 

δ) Την αριθμ. 28/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014  

ε) Το αριθμ. 88142+86886+78588/26-11-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης «περί έγκρισης προϋπολογισμού 2014». 

στ) Την αριθμ. 47490/18-12-2012 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 

(ΦΕΚ 3390 Β΄). 

ζ) Την αριθμ. 60/14-1-2014 εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

 

 

 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη του Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 28/2013 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 

2014, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 88142+86886+78588/26-11-2013 διαπιστωτική πράξη 

της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.  

 Λόγω της μείωσης του προσωπικού (συνταξιοδότηση 3 υπαλλήλων στο τέλος του 

2013 και άλλων 2 στις αρχές του 2014)  και της συνεχόμενης αύξησης του κύκλου εργασιών 

του Συνδέσμου προέκυψε η ανάγκη για αύξηση των υπηρεσιών που θα ανατεθούν σε 

επαγγελματίες, με συνέπεια να απαιτείται και η αύξηση των εγγεγραμμένων δαπανών των  

αντίστοιχων κωδικών. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που 

προέκυψαν. Όσον αφορά τα θεμελιώδη μεγέθη του προϋπολογισμού, δεν επέρχεται καμία 

αλλαγή μεταξύ του εγκεκριμένου και του προς αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

 Ειδικότερα με την αριθμ. 60/14-1-2014 εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής 

Υπηρεσίας προτείνεται η: 

 

Μεταφορά ποσών μέσω αποθεματικού:    
Στο σκέλος των εξόδων προτείνονται οι ακόλουθες μεταβολές : 

-Η μεταφορά ποσού 119.881,08 € από τον Κ.Α. 02.10.7111.02 με τίτλο «Αποζημίωση 

δένδρων και λοιπού εξοπλισμού του υπ΄αρίθμ 57 απαλλοτριωμένου αγροτεμαχίου» στον 

Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό». 

-Η μεταφορά ποσού 2.000,00 € από τον Κ.Α. 02.10.7112 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και 

εδαφικών εκτάσεων» στον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό». 

-Η μεταφορά από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 52.000,00€ στον Κ.Α. 

02.35.6277.01 «∆απάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)».   
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-Η μεταφορά από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 42.600,00 €  στον Κ.Α. 

02.80.8113 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων». 

-Η μεταφορά από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 19.000,00€  στον 

Κ.Α.02.10.6274 «∆απάνες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων». 

-Η μεταφορά από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 2.920,08€ στον 

Κ.Α.02.10.6278 «∆απάνες Φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)».   

-Η μεταφορά από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 2.861,00€ στον 

Κ.Α.02.00.6117.02 «Λοιπές αμοιβές λοιπών Εκτελούντων Ειδικές Υπηρεσίες με την ιδιότητα 

του ελεύθερου επαγγελματία (εργασίες απεντόμωσης, μικροβιακής απολύμανσης οστών και 

λοιπών χώρων)».   

-Η μεταφορά από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 2.000,00€ στον 

Κ.Α.02.45.6699.06 «Προμήθεια αμμοχώματος τάφων τριετούς ταφής» .   

-Η μεταφορά από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 500,00€ στον 

Κ.Α.02.10.6063.01 «Λοιπές παροχές σε είδος (παροχή γάλακτος)» .   

 

 

 Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση 
της Προέδρου, τις τοποθετήσεις όλων των Συμβούλων και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 245-251 του Ν. 3463/2006. 

β) Τις διατάξεις των άρθρων 155-162 του Ν. 3463/2006. 

γ) Τα άρθρα 8-10 του από 17-5/15-6-1959 Β.∆/τος περί «οικονομικής διοίκησης και 

λογιστικού των Ο.Τ.Α.». 

δ) Την αριθμ. 28/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014  

ε) Το αριθμ. 88142+86886+78588/26-11-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης «περί έγκρισης προϋπολογισμού 2014». 

στ) Την αριθμ. 47490/18-12-2012 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 

(ΦΕΚ 3390 Β΄). 

ζ) Την αριθμ. 60/14-1-2014 εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2014, ως εξής: 
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Μεταφορά ποσών μέσω αποθεματικού:    
Στο σκέλος των εξόδων γίνονται οι ακόλουθες μεταβολές : 

-Μεταφέρεται ποσό 119.881,08 € από τον Κ.Α. 02.10.7111.02 με τίτλο «Αποζημίωση 

δένδρων και λοιπού εξοπλισμού του υπ αρίθμ 57 απαλλοτριωμένου αγροτεμαχίου» στον 

Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό». 

 

-Μεταφέρεται ποσό 2.000,00 € από τον Κ.Α. 02.10.7112 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και 

εδαφικών εκτάσεων» στον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό». 

 

-Μεταφέρεται ποσό από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 52.000,00€ στον 

Κ.Α. 02.35.6277.01 «∆απάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)».   

 

-Μεταφέρεται ποσό από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 42.600,00 €  

στον Κ.Α. 02.80.8113 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων». 

 

-Μεταφέρεται ποσό από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 19.000,00€  

στον Κ.Α.02.10.6274 «∆απάνες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων». 

 

-Μεταφέρεται ποσό από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 2.920,08€ στον 

Κ.Α.02.10.6278 «∆απάνες Φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)». 

 

-Μεταφέρεται ποσό από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 2.861,00€ στον 

Κ.Α.02.00.6117.02 «Λοιπές αμοιβές λοιπών Εκτελούντων Ειδικές Υπηρεσίες με την ιδιότητα 

του ελεύθερου επαγγελματία (εργασίες απεντόμωσης, μικροβιακής απολύμανσης οστών και 

λοιπών χώρων)». 

 

-Μεταφέρεται ποσό από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 2.000,00€ στον 

Κ.Α.02.45.6699.06 «Προμήθεια αμμοχώματος τάφων τριετούς ταφής» . 

 

-Μεταφέρεται ποσό από τον Κ.Α.02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 500,00€ στον 

Κ.Α.02.10.6063.01 «Λοιπές παροχές σε είδος (παροχή γάλακτος)» 

Ειδικότερα, μετά την αναμόρφωση ο προϋπολογισμός έτους 2014 διαμορφώνεται ως εξής: 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜ-
ΜΕΝΟΣ  Π/Υ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩ-
ΜΕΝΟΣ 

02.10.7111.02 Αποζημίωση δένδρων και  λοιπού 
εξοπλισμού του υπ΄αρίθμ 57 
απαλλοτριωμένου αγροτεμαχίου 

120.000,00 -119.881,08 118,92
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02.10.7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών 
εκτάσεων. 

200.000,00 -2.000,00 198.000,00

02.35.6277.01 ∆απάνες συλλογής και μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών μέσω 
δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 
του Ν.3979/11).   

150.000,00 52.000,00 202.000,00

02.80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές 
τρίτων. 

0,00 42.600,00 42.600,00

02.10.6274 ∆απάνες καθαρισμού κτιριακών 
εγκαταστάσεων 

9.000,00 19.000,00 28.000,00

02.10.6278 ∆απάνες Φύλαξης κτιρίων (άρθρο 
21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008).   

30.000.00 2.920,08 32.920,08

02.00.6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών  
Εκτελούντων Ειδικές Υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελματία (εργασίες 
απεντόμωσης, μικροβιακής 
απολύμανσης οστών και λοιπών 
χώρων).   

2.000,00 2.861,00 4.861,00

02.45.6699.06 Προμήθεια αμμοχώματος τάφων 
τριετούς ταφής. 

10.000,00 2.000,00 12.000,00

02.10.6063.01 Λοιπές παροχές σε είδος (παροχή 
γάλακτος). 

4.000,00 500,00 4.500,00

 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α  2. 
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

      Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου    Ο Γραμματέας   Τα μέλη 

 

 

Ελευθεριάδης Χρήστος-Κωνσταντίνος         Παζαρλόγλου Θανάσης 

∆ημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης     ΠΕ ∆ιοικητικός 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡ93-ΘΡΙ


