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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14-10-2014 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκφο  Απφθαζεο  29 / 2014 

 

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

 

 Σηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 14 Οθησβξίνπ 

2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ψξα 13.30΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 2575/9-10-

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 13 κειψλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ  (8) 
 

1. Γσγάθνο Σηέθαλνο     5. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλφο     6. Λαιέο Γεκήηξηνο 

3. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο    7. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 

4. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο   8. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

Α Π Ο Ν Σ Δ  (5) 
 

1. Εαραξηάδεο Λάδαξνο    4. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

2. Γαβξηειίδεο Ησάλλεο    5. Σηνχπαο Κσλζηαληίλνο 

3. Κεραγηάο Αλέζηεο      
 

 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 

 

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

5
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο Δ΄ 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. 

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) Τηο αξηζκ. 2600/9-10-2014 θαη 2651/14-10-2014 εηζεγήζεηο ηεο Πξντζηακέλεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

 

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

2600/9-10-2014 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ, γηα 

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

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014.  

Με ην αλσηέξσ έγγξαθν πξνηείλεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 

2014 δηφηη πξνέθπςαλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Τκεκάησλ Γηνηθεηηθνχ-

Οηθνλνκηθνχ θαη Τερληθήο Υπεξεζίαο. 

 

Γημιουργία Κωδικών Αριθμών: 

Σην ζθέινο ησλ εμφδσλ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ αθφινπζνπ θσδηθνχ αξηζκνχ: 

- H δεκηνπξγία ηνπ Κ.Α.02.00.6117.07 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο 

ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Γαπάλεο εθηίκεζεο αθηλήησλ)». 

H δεκηνπξγία ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ θξίλεηαη αλαγθαία δηφηη ν Σχλδεζκνο πξνηίζεηαη 

λα πξνβεί ζηελ δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο απεπζείαο αγνξάο ησλ αγξνηεκαρίσλ κε 

ραξαθηεξηζκφ 1529β θαη 40049 πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ ν νπνίνο έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο λεθξνηαθείν (ΦΔΚ 3Γ/14.1.78). Σπλεπψο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» απαηηείηαη ε 

εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο απφ ην Σψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ. Καηφπηλ ησλ δηαηάμεσλ 

φκσο ηνπ Ν. 4152/2013 ην Σ.Ο.Δ. παχεη λα αλαιακβάλεη λέεο ππνζέζεηο θαη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα αλαηίζεληαη εθζέζεηο εθηίκεζεο αθηλήησλ ζε εθηηκεηέο εγγεγξακκέλνπο ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ εθηηκεηψλ αθηλήησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 

Μεηαθορά ποζών μέζω αποθεμαηικού: 

Σην ζθέινο ησλ εζφδσλ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο κεηαβνιέο: 

- H κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.06.00.0611 κε ηίηιν «Δηζθνξέο Γήκσλ-κειψλ (κέζσ ΚΑΠ 

Γήκσλ)» πνζνχ 5.000,00 επξψ ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

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

Κ.Α.06.00.4214.02 κε ηίηιν «Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ». H ελίζρπζε ηνπ θσδηθνχ απηνχ 

θξίλεηαη αλαγθαία δηφηη, ιφγσ ηεο θξίζεο, δηαπηζηψλεηαη κεγαιχηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο 

επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε ζπγγελείο εληαθηαζκέλσλ, νη νπνίνη ελψ θαηαβάινπλ ην δηθαίσκα 

ηαθήο, ζηε ζπλέρεηα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε απνξίαο θαη ζπλαθφινπζα ρνξήγεζε δσξεάλ 

ρψξνπ ηαθήο. 
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Σην ζθέινο ησλ εμφδσλ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο κεηαβνιέο: 

- Ζ κεηαθνξά πνζνχ 25.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.00.6111.01 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

Ννκηθψλ» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» θαζψο θξίλεηαη σο αξθνχλησο 

επαξθέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνξέα θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο, ην 

ππνινηπφκελν εγγεγξακκέλν θαη πξνο δηάζεζε πνζφ ησλ 35.000,00 επξψ θαη πξνηείλεηαη ε 

απνδπλάκσζε ηνπ Κ.Α. 02.00.6111.01 θαηά ην πνζφ ησλ 25.000,00 επξψ θαη ε κεηαθνξά 

απηνχ ζε δηαθνξεηηθφ Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. 

- Ζ κεηαθνξά πνζνχ 8.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.00.6312.01 κε ηίηιν «Φφξνο κεγάιεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» δεδνκέλνπ φηη έρεη ήδε 

θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ πνζφ ηνπ θφξνπ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο εληφο ηνπ κελφο 

Σεπηεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

- Ζ κεηαθνξά πνζνχ 15.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.35.6117.01 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο 

ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζία 

θιαδέκαηνο πςειψλ δέλδξσλ)» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». Οη 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο δελ αλακέλεηαη λα εθηειεζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 

κελψλ έσο ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

- Ζ κεηαθνξά πνζνχ 23.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.45.7131.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

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

«Απνζεκαηηθφ». Δπεηδή ην πξνβιεπφκελν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ 

πξντφλησλ εθηαθήο θαη ρσκάησλ δελ αλακέλεηαη λα αγνξαζζεί θαηά ην ηξέρνλ έηνο, δηφηη 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο, πξνηείλεηαη ε απνδπλάκσζε ηνπ Κ.Α. 

02.45.7131.01 θαηά ην πνζφ ησλ 23.000,00 επξψ θαη ε κεηαθνξά απηνχ ζε δηαθνξεηηθφ Κ.Α. 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. 

- Ζ κεηαθνξά πνζνχ 30.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.45.7131.02 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

ρσκαηνπξγηθνχ κεραλήκαηνο ηχπνπ dumper» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

Καζψο ε αγνξά ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κεραλήκαηνο ηχπνπ dumper δελ 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πξνηείλεηαη ε απνδπλάκσζε ηνπ Κ.Α. 

02.45.7131.02 θαηά ην πνζφ ησλ 30.000,00 επξψ θαη ε κεηαθνξά απηνχ ζε δηαθνξεηηθφ Κ.Α. 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. 

- Ζ κεηαθνξά πνζνχ 45.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.45.7135.03 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

πνιπεηψλ νζηενζεθψλ» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». Ζ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο πνιπεηψλ νζηενζεθψλ πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

δελ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θαζψο δελ πξνέθπςαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ κέρξη 

ζήκεξα έξεπλα αγνξάο, πξνηείλεηαη ε απνδπλάκσζε ηνπ Κ.Α. 02.45.7131.01 θαηά ην πνζφ 

ησλ 45.000,00 επξψ θαη ε κεηαθνξά απηνχ ζε δηαθνξεηηθφ  Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ. 

- Ζ κεηαθνξά πνζνχ 8.500,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.80.8115 κε ηίηιν «Γηάθνξα Έμνδα» 

ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ», θαζψο δελ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί θάπνην 

πνζφ σο πιεξσκή ζε εθδνζέλ ηηκνιφγην ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη 
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πξνηείλεηαη ε απνδπλάκσζε ηνπ Κ.Α.02.80.6115 θαηά ην πνζφ ησλ 8.500,00 επξψ θαη ε 

κεηαθνξά απηνχ ζε δηαθνξεηηθφ Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. 

 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 2.500,00 επξψ ζηνλ 

Κ.Α.02.00.6117.07 «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Γαπάλεο εθηίκεζεο αθηλήησλ)». Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη 

ζην ζθέινο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θσδηθνχ, ν Σχλδεζκνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο απεπζείαο αγνξάο ησλ αγξνηεκαρίσλ κε ραξαθηεξηζκφ 1529β 

θαη 40049 θαη απαηηείηαη ε εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο απφ εθηηκεηέο εγγεγξακκέλνπο ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ εθηηκεηψλ αθηλήησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 14.500,00 επξψ ζηνλ 

Κ.Α.02.00.6121.01 «Έμνδα παξάζηαζεο Πξνέδξνπ-Αληηπξνέδξνπ». Δπεηδή ζχκθσλα κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2013, ηα έζνδα ηνπ Σπλδέζκνπ δηακνξθψζεθαλ ζην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 5.200.642,74 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (2012) χςνπο 3.476.581,29 επξψ, ηα έμνδα παξάζηαζεο 

Πξνέδξνπ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ κεηαμχ ησλ ηηκψλ απφ 1.600,00 € - 3.000,00 €, 

αλακέλεηαη λα επηβαξπλζεί ν Κ.Α.02.00.6121.01. 

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

Κ.Α.02.00.6222 «Τειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνχ», θαζψο 

αλακέλεηαη ππέξβαζε ηνπ πνζνχ πνπ είρε αξρηθά εθηηκεζεί θαη εγγξαθεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηξέρνληνο έηνπο ιφγσ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηειεθσληθήο θπξίσο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπγγελείο ησλ λεθξψλ γηα ηελ νκαιή θαη ηαρχηαηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεψλ ηνπο.  

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

Κ.Α.02.10.6265.02 «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ θαη κεραλψλ 

γξαθείνπ», θαζψο αλακέλεηαη ππέξβαζε ηνπ πνζνχ πνπ είρε αξρηθά εθηηκεζεί θαη εγγξαθεί 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηξέρνληνο έηνπο ιφγσ απμεκέλσλ αλαγθψλ θσηνεθηππψζεσλ.  

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 130.000,00 επξψ 

ζηνλ Κ.Α.02.10.7112 «Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ». Καηφπηλ ηεο κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 666/13.3.2014 αίηεζε ηεο θαο Μπνχθιαο Αλαζηαζίαο, ηδηνθηήηξηαο ηνπ 40049 

αγξνηεκαρίνπ εθηάζεσο 6.037 η.κ. πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο λεθξνηαθείν, κε ηελ νπνία δειψλεη πσο πξνηίζεηαη λα πσιήζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηδηνθηεζία ηεο ζηελ ηηκή ησλ 20,00€/η.κ., ν Σχλδεζκνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί 

θαηαξρήλ ζηελ δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο απεπζείαο αγνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αγξνηεκαρίνπ, ζηελ εθηίκεζή ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα, ζηελ αγνξά ηνπ. 

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

Κ.Α.02.45.6117.01 «Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ θαη γξαθείσλ ηειεηψλ 

(Καηαγξαθή θαη ςεθηνπνίεζε πθηζηάκελεο δνκήο ηάθσλ θαη άιισλ ππνδνκψλ ηνπ 

Σπλδέζκνπ ζε πεξηβάιινλ ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ)». Ζ δαπάλε αθνξά ηελ 

δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ρψξν επζχλεο ηνπ Σπλδέζκνπ, 
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εηδηθφηεξα ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πιήξε αληηζηνίρηζε ηνπ ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κε ηελ ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε νξηζκέλνπ 

ηκήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ κε ζθνπφ ηελ 

άκεζε θαη ηαρχηαηε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.  

 

 

 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. 

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) Τηο αξηζκ. 2600/9-10-2014 θαη 2651/14-10-2014 εηζεγήζεηο 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) Γεκηνπξγείηαη ν εμήο θσδηθφο αξηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ: 

- Κ.Α.02.00.6117.07 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο 

κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Γαπάλεο εθηίκεζεο αθηλήησλ)». 

2) Μεηαθέξνληαη πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ, σο αθνινχζσο: 

- Μεηαθέξεη πνζφ 5.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 06.00.0611 κε ηίηιν «Δηζθνξέο Γήκσλ-

κειψλ (κέζσ ΚΑΠ Γήκσλ)» 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.06.00.4214.02 κε ηίηιν «Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ». 

3) Μεηαθέξνληαη πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, σο αθνινχζσο: 

- Μεηαθέξεη πνζφ 25.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.00.6111.01 κε ηίηιν «Ακνηβέο 

Ννκηθψλ» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 8.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.00.6312.01 κε ηίηιν «Φφξνο 

κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 15.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.35.6117.01 κε ηίηιν «Λνηπέο 

ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ 
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επαγγεικαηία (Δξγαζία θιαδέκαηνο πςειψλ δέλδξσλ)» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε 

ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 23.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.45.7131.01 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

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

ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 30.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.45.7131.02 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

ρσκαηνπξγηθνχ κεραλήκαηνο ηχπνπ dumper» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 45.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.45.7135.03 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

πνιπεηψλ νζηενζεθψλ» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 8.500,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.80.8115 κε ηίηιν «Γηάθνξα Έμνδα» 

ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 2.500,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6117.07 «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία (Γαπάλεο εθηίκεζεο αθηλήησλ)». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 14.500,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6121.01 «Έμνδα παξάζηαζεο Πξνέδξνπ-Αληηπξνέδξνπ». 

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

ζηνλ Κ.Α.02.00.6222 «Τειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνχ». 

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

ζηνλ Κ.Α.02.10.6265.02 «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ 

θαη κεραλψλ γξαθείνπ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 130.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α.02.10.7112 «Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ». 

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

ζηνλ Κ.Α.02.45.6117.01 «Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ θαη 

γξαθείσλ ηειεηψλ (Καηαγξαθή θαη ςεθηνπνίεζε πθηζηάκελεο δνκήο ηάθσλ θαη 

άιισλ ππνδνκψλ ηνπ Σπλδέζκνπ ζε πεξηβάιινλ ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ)». 

 

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

έηνπο 2014, ιακβάλεη ηελ εμήο κνξθή: 

Κ.Α. ΣΗΣΛΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜ-

ΜΔΝΟ  Π/Τ- 

ΓΗΑΜΟΡΦΩ 

ΜΔΝΟ 

ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩ-

ΜΔΝΟ 

 ΔΟΓΑ    

06.00.0611 Δηζθνξέο Γήκσλ–Μειψλ (κέζσ Κ.Α.Π. Γήκσλ) 92.390,40  - 5.000,00 87.390,40 

06.00.4214.02 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ 500,00 5.000,00 5.500,00 
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 ΔΞΟΓΑ    

02.00.6111.01 Ακνηβέο Ννκηθψλ. 60.000,00 - 25.000,00 35.000,00 

02.00.6312.01 Φφξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 10.000,00 - 8.000,00 2.000,00 

02.35.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο 
ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ 
επαγγεικαηία (Δξγαζία θιαδέκαηνο πςειψλ 
δέλδξσλ)». 

15.000,00 - 15.000,00 0,00 

02.45.7131.01 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο δηαρσξηζκνχ πξντφλησλ 
εθηαθήο ρσκάησλ. 

23.000,00 - 23.000,00 0,00 

02.45.7131.02 Πξνκήζεηα ρσκαηνπξγηθνχ κεραλήκαηνο ηχπνπ 
Dumper. 

30.000,00 - 30.000,00 0,00 

02.45.7135.03 Πξνκήζεηα πνιπεηψλ νζηενζεθψλ. 45.000,00 - 45.000,00 0,00 

02.80.8115 Γηάθνξα Έμνδα 19.500,00 - 8.500,00 11.000,00 

02.00.6117.07 Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο 
ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ 
επαγγεικαηία (Γαπάλεο εθηίκεζεο αθηλήησλ) 

0,00 2.500,00 2.500,00 

02.00.6121.01 Έμνδα παξάζηαζεο Πξνέδξνπ-Αληηπξνέδξνπ. 13.000,00 14.500,00 27.500,00 

02.00.6222 Τειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε 
εζσηεξηθνχ. 

3.000,00 1.500,00 4.500,00 

02.10.6265.02 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή θσηναληηγξαθηθψλ 
κεραλεκάησλ θαη κεραλψλ γξαθείνπ. 

2.000,00 1.000,00 3.000,00 

02.10.7112 Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ. 9.400,00 130.000,00 139.400,00 

02.45.6117.01 Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ 
θαη γξαθείσλ ηειεηψλ (Καηαγξαθή θαη 
ςεθηνπνίεζε πθηζηάκελεο δνκήο ηάθσλ θαη 
άιισλ ππνδνκψλ ηνπ Σπλδέζκνπ ζε πεξηβάι-
ινλ ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ) 

15.000,00 5.000,00 20.000,00 

 

 

 

 Ζ απφθαζε απηή έιαβε  α/α  29. 

 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 
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