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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 5-12-2014 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκφο  Απφθαζεο  41 / 2014 

 

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

 

 Σηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 

2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ψξα 17.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 3048/01-

12-2014 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  (7) 
 

1. Γσγάθνο Σηέθαλνο     5. Σηνχπαο Κσλζηαληίλνο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλφο     6. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 

3. Τειίδεο Αλαζηάζηνο    7. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

4. Εαραξηάδεο Λάδαξνο 

 

Α Π Ο Ν Σ Δ  (6) 
 

1. Λαιέο Γεκήηξηνο     4. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

2. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο    5. Γαβξηειίδεο Ησάλλεο 

3. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο    6. Κεραγηάο Αλέζηεο 
 

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 ΣΤ΄ 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) Τελ αξηζκ. 3118/5-12-2014 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

 

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

3118/5-12-2014 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ, γηα 

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

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014.  

Με ην αλσηέξσ έγγξαθν πξνηείλεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 

2014 δηφηη πξνέθπςαλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ-

Οηθνλνκηθνχ. Σπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη: 

Μεταυορά ποσών μέσω αποθεματικού: 

Σην ζθέινο ησλ εμφδσλ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο κεηαβνιέο: 

- Ζ κεηαθνξά πνζνχ 5.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.30.7135.03 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ» ζηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ», θαζψο θξίλεηαη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα δελ αλακέλεηαη λα εθηειεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 

εκεξψλ έσο ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη πξνηείλεηαη ε απνδπλάκσζε ηνπ Κ.Α. 

02.30.7135.03 θαηά ην πνζφ ησλ 5.000,00 επξψ θαη ε κεηαθνξά απηνχ ζε δηαθνξεηηθφ Κ.Α. 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. 

- Ζ κεηαθνξά πνζνχ 3.300,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.35.7135.02 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θάδσλ 

απνξξηκκάησλ» ζηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ», θαζψο θξίλεηαη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα δελ αλακέλεηαη λα εθηειεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 

εκεξψλ έσο ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη πξνηείλεηαη ε απνδπλάκσζε ηνπ Κ.Α. 

02.35.7135.02 θαηά ην πνζφ ησλ 3.300,00 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 2.000,00 επξψ ζηνλ 

Κ.Α. 02.00.6056.01 «Δηήζηα εηζθνξά ζην ΤΑΓΚΥ-ΤΔΑΓΥ». Ζ ελίζρπζε ηνπ θσδηθνχ απηνχ 

θξίλεηαη αλαγθαία, θαζψο δηαπηζηψλεηαη πσο ε δαπάλε ζα είλαη κεγαιχηεξε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ηνπ αξρηθνχ πνζνχ πνπ είρε εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ 

ηξέρνληνο έηνπο. 

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 700,00 επξψ ζηνλ 

Κ.Α. 02.00.6056.02 «Δηήζηα εηζθνξά ζην ΤΑΓΚΥ-ΤΠΓΥ», θαζψο αλακέλεηαη ππέξβαζε ηνπ 

πνζνχ πνπ είρε αξρηθά εθηηκεζεί θαη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηξέρνληνο έηνπο.  

- Ζ κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 600,00 επξψ ζηνλ 

Κ.Α. 02.10.6271 «Ύδξεπζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ, θιπ», θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο 

θχηεπζεο εηήζησλ θπηψλ κε ζπλέπεηα λα απμεζεί ε θαηαλάισζε λεξνχ γηα ην πφηηζκα θαη ηε 
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ζπληήξεζε απηψλ θαη επνκέλσο αλακέλεηαη ππέξβαζε ηεο αξρηθψο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο. 

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

Κ.Α. 02.80.8221 «Απφδνζε θφξσλ κηζζσηψλ», θαζψο αλακέλεηαη ππέξβαζε ηνπ πνζνχ 

πνπ είρε αξρηθά εθηηκεζεί θαη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

 

 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) Τελ αξηζκ. 3118/5-12-2014 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 εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, σο εμήο: 

- Μεηαθέξεη πνζφ 5.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.30.7135.03 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

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

- Μεηαθέξεη πνζφ 3.300,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.35.7135.02 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

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

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

ζηνλ Κ.Α. 02.00.6056.01 «Δηήζηα εηζθνξά ζην ΤΑΓΚΥ-ΤΔΑΓΥ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 700,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» ζηνλ 

Κ.Α. 02.00.6056.02 «Δηήζηα εηζθνξά ζην ΤΑΓΚΥ-ΤΠΓΥ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 600,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» ζηνλ 

Κ.Α. 02.10.6271 «Ύδξεπζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ, θιπ». 

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

ζηνλ Κ.Α. 02.80.8221 «Απφδνζε θφξσλ κηζζσηψλ». 

 

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

έηνπο 2014, ιακβάλεη ηελ εμήο κνξθή: 
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Κ.Α. ΣΗΣΛΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜ-

ΜΔΝΟ  Π/Τ- 

ΓΗΑΜΟΡΦΩ 

ΜΔΝΟ 

ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩ-

ΜΔΝΟ 

 ΔΞΟΓΑ    

02.30.7135.03  Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 5.000,00 -5.000,00 0,00 

02.35.7135.02 Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ 15.000,00 -3.300,00 11.700,00 

02.00.6056.01 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΤΑΓΚΥ-ΤΔΑΓΥ 20.159,86 2.000,00 22.159,86 

02.00.6056.02 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΤΑΓΚΥ-ΤΠΓΥ 6.719,95 700,00 7.419,95 

02.10.6271 Ύδξεπζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ, θιπ 1.000,00 600,00 1.600,00 

02.80.8221 Απφδνζε θφξσλ κηζζσηψλ 42.000,00 5.000,00 47.000,00 

 

 

 

 Ζ απφθαζε απηή έιαβε  α/α  41. 

 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: ΩΦΓ5ΟΡ93-ΛΛ5


		2014-12-13T13:13:31+0200
	Athens




