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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 27-3-2013 

ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   11 / 2013 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγθξηζε δηάζεζεο πηζηώζεσλ ζε βάξνο δηαθόξσλ θσδηθώλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2013» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα 

Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τεηάξηε θαη ώξα 14.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 733/15-3-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο – Κσλζηαληίλνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο δηάζεζεο πηζηώζεσλ ζε βάξνο δηαθόξσλ θσδηθώλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2013», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τελ πεξ. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ από 17.5.59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ ΟΤΑ». 

δ) Τελ αξηζκ. 27/2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2013. 

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

Θξάθεο πεξί «έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013». 

ζη) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2013. 

δ) Τελ αξηζκ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 3390 Β΄). 
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ε) Τελ αξηζκ. 19664/30/20-4-2011 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ζ) Τηο πξνηάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ απεζηάιεζαλ από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία 

πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζε ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζ’ απηέο δαπαλώλ θαη 

ηε δηάζεζε ησλ αλάινγσλ πηζηώζεσλ. 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαηά ην ηξέρνλ έηνο, πξέπεη 

λα εγθξηζεί ε δαπάλε θαη ε δηάζεζε ησλ αλάινγσλ πηζηώζεσλ, νη νπνίεο ζα θαηαβάιινληαη 

άπαμ ή ηκεκαηηθά, κε πξνηεξαηόηεηα απηέο πνπ αθνξνύλ ππνρξεώζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ ην 

πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο. 

 Σύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 19664/30/20-4-2011 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

θαη Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε πξόηαζε ή απόθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ζπλαθόινπζα ε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ έγθξηζε 

(ςήθηζε) ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο, κπνξεί λα εθδίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο, ακέζσο κεηά 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

θαη λα δεζκεύεη όιν ην πξνβιεπόκελν από ηνλ πξνϋπνινγηζκό πνζό γηα νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο δαπαλώλ, όπσο απνδόζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ, δαπάλε θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δαπάλε πξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκσλ, αληαιιαθηηθώλ απηνθηλήησλ, 

δαπάλεο πάγηνπ ραξαθηήξα, όπσο είλαη νη δαπάλεο ύδξεπζεο, ηα ηέιε ηαρπδξνκηθώλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ, ε δαπάλε γηα ζπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά ή 

ειεθηξνληθέο βάζεηο πιεξνθνξηώλ, δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηκεκαηηθέο παξαδόζεηο, 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ νηθεία ζύκβαζε, θιπ. 

 Γηα όιεο ηηο πξνκήζεηεο ζα ηεξεζεί ε εθ ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α. θαη ηνπ Ν. 2286/1995 

νξηδόκελε δηαδηθαζία, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ απηή ηνπ Π.Γ. 28/1980, θαζώο θαη ησλ 

παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008, ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά 

ρξεκαηηθά όξηα, ηα νπνία θαζνξίζηεθαλ κε ηελ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-

8-2010) Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. Δπίζεο, δηαβεβαίσζε όηη ζηα νηθεία 

ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ζα επηζπλάπηνληαη όια ηα πξνβιεπόκελα εθ ηνπ λόκνπ 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τελ πεξ. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ από 17.5.59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ ΟΤΑ». 

δ) Τελ αξηζκ. 27/2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ - έγθξηζε πξνϋπ/ζκνύ 2013. 
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ε) Τν αξηζκ. 100506/7-12-2012 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο πεξί «έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013». 

ζη) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2013. 

δ) Τελ αξηζκ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 3390 Β΄). 

ε) Τελ αξηζκ. 19664/30/20-4-2011 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ζ) Τηο πξνηάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ απεζηάιεζαλ από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία 

πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζε ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζ’ απηέο δαπαλώλ θαη 

ηε δηάζεζε ησλ αλάινγσλ πηζηώζεσλ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Δγθξίλεη ηηο θαησηέξσ δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε ησλ αλάινγσλ πηζηώζεσλ ζε 

βάξνο δηαθόξσλ θσδηθώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2013, σο αθνινύζσο: 

Κ.Α. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΜΕΝΟ Π/Τ 

ΔΙΑΜΟΡΦ
ΩΜΕΝΟ 

ΔΙΑΣΕΘΕ
ΝΣΑ 

ΜΕ ΣΗΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

02.00.6111.01 Ακνηβέο λνκηθώλ 60.000,00 60.000,00 0,00 498,15 59.501,85 
02.00.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ 

εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
ειεύζεξνπ επαγγεικαηία 

8.000,00 8.000,00 1.107,0
0 

307,50 6.585,50 

02.10.6063.03 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (δηελέξγεηα 
ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ζην πξνζσπηθό) 

3.000,00 3.000,00 0,00 391,49 2.608,51 

02.10.6613 Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ 
κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ 
εθηππώζεσλ 

5.000,00 5.000,00 0,00 127,86 4.872,14 

02.10.6614 Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 500,00 500,00 0,00 18,45 481,55 
02.10.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 1.000,00 0,00 651,90 348,10 
02.30.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ 

εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζίεο 
επηζθεπήο - ζπληήξεζεο θεξακνζθεπήο 
ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο) 

0,00 7.000,00 0,00 6.150,00 850,00 
 

02.30.6233 Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ Τερληθώλ 
Δγθαηαζηάζεσλ 

5.000,00 5.000,00 0,00 3.690,00 1.310,00 

02.30.6662.01 Υιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ  

35.000,00 35.000,00 0,00 4.747,80 30.252,20 

02.30.6673.01 Αληαιιαθηηθά εμνπιηζκνύ 
κεραλνξγάλσζεο 

1.000,00 1.000,00 0,00 61,00 939,00 

02.30.6699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 500,00 500,00 0,00 3,81 496,19 
02.30.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 2.500,00 2.500,00 0,00 350,00 2.150,00 
02.35.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ 

εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (Δξγαζία θαη 
πιηθά εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ θεληξηθνύ 
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο) 

0,00 43.000,00 0,00 29.520,00 13.480,00 

02.35.6264.02 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ 
πξαζίλνπ 

3.000,00 3.000,00 0,00 86,51 2.913,49 
 

02.35.6672.02 Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ πξαζίλνπ 3.000,00 3.000,00 0,00 159,90 2.840,10 
02.35.6692.01 Πξνκήζεηα ζπόξσλ, θπηώλ, 

δελδξπιιίσλ θαη έηνηκνπ ριννηάπεηα 
7.000,00 7.000,00 1.762,8

0 
3.503,00 1.734,20 

02.45.6699.08 Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ (ελεκέξσζεο 
κόληκσλ νζηενζεθώλ-αξίζκεζεο θ.ι.π.) 

2.000,00 4.000,00 1.156,2
0 

905,28 1.938,52 

02.45.7133.01 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ξαθηώλ 0,00 5.000,00 0,00 3.623,58 1.376,42 
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Β. Γηα θάζε δαπάλε ζα ηεξείηαη ε λόκηκε δηαδηθαζία θαη ζηα νηθεία ρξεκαηηθά 

εληάικαηα πιεξσκήο ζα επηζπλάπηνληαη όια ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 11 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

   Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο-Κσλζηαληίλνο  Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

    Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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