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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 11-2-2014 

ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   13 / 2014 

 

Θ Δ Μ Α: «Έγθξηζε δηάζεζεο πηζηώζεσλ γηα πιεξσκέο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ» 

 

 

 ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 11 ηνπ κήλα 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 253/30-1-2014 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: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο – Κσλζηαληίλνο  

2. Ηζααθίδε Άληδεια 

3. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο δηάζεζεο πηζηώζεσλ γηα πιεξσκέο παξειζόλησλ 

νηθνλνκηθώλ εηώλ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

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

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

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

δ) Σελ αξηζκ. 28/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ κε ηελ νπνία 

ςεθίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2014. 
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ε) Σν αξηζκ. 88142+86886+78588/26-11-2013 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 2014». 

ζη) Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2014. 

δ) Σελ αξηζκ. 30842/31-7-2013 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 1896/Β΄/1-8-2013). 

ε)Σελ αξηζκ. 19664/30/20-4-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ζ) Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2014. 

η) Σηο 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. 

 

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

αληηκεηώπηζε ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο 

θαη εθδόζεθαλ ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά, πξέπεη λα εγθξηζεί ε δηάζεζε πίζησζεο: 

α) πνζνύ 3.217,98 επξώ, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ 02.80.8117 «πιεξσκέο Π.Ο.Δ – ινηπά 

έμνδα» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2014. 

β) πνζνύ 121,55 επξώ, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ 02.80.8111.01 «πιεξσκέο Π.Ο.Δ – Ακνηβέο 

θαη έμνδα πξνζσπηθνύ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2014. 

Ζ εμόθιεζή ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ δελ ήηαλ δπλαηό λα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη ζα πξέπεη λα εμνθιεζνύλ ην ηξέρνλ έηνο, δηόηη ηα 

ηηκνιόγηα εθδόζεθαλ κεηά ην θιείζηκν ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

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

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

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

δ) Σελ αξηζκ. 28/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ κε ηελ νπνία 

ςεθίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2014. 

ε) Σν αξηζκ. 88142+86886+78588/26-11-2013 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 2014». 

ζη) Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2014. 

δ) Σελ αξηζκ. 30842/31-7-2013 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 1896/Β΄/1-8-2013). 

ε)Σελ αξηζκ. 19664/30/20-4-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ζ) Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2014. 
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η) Σηο 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. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Δγθξίλεη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 3.339,53 επξώ, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ 

02.80.8115 «πιεξσκέο Π.Ο.Δ – δηάθνξα έμνδα», ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2014, 

πνπ αθνξνύλ ηελ εμόθιεζε ησλ θαησηέξσ δαπαλώλ: 

Γικαιούχος Παραστατικά Αιτιολογία Ζμερομηνία Ποσό Κ.Α.Δ. 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

Α201281854 Σειεπηθνηλσληαθά 
ηέιε ηνπ 2310709089 
από 23/10/2013 έσο 
22/12/2013 

23/12/2013 89,00 € 02.80.8117 

ΓΖΜΟΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ Α.Δ. 

0046742757 Λνγαξηαζκόο 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 
από 27/11/2013 έσο 
24/12/2013 

30/12/2013 3.128,98 € 02.80.8117 

                                                                       ΤΝΟΛΟ Κ.Α.Δ. 3.217,98 € 

ΝΗΚΟΛΟΤΓΖ 
ΓΔΩΡΓΗΟ & 
ΛΟΗΠΟΗ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

2013 Δμαηξέζηκεο 
απνδνρέο 
Οθησβξίνπ 2013 

14/11/2013 121,55 € 02.80.8111.01 

                                                                           ΤΝΟΛΟ Κ.Α.Δ. 121,55 € 

 

Β. Γηα θάζε δαπάλε ζα ηεξείηαη ε λόκηκε δηαδηθαζία θαη ζηα νηθεία ρξεκαηηθά 

εληάικαηα πιεξσκήο ζα επηζπλάπηνληαη όια ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 13 

 

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

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

   Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο-Κσλζηαληίλνο  Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

    Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡ93-ΠΦΔ


