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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-1-2014 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   3 / 2014 

 

Θ Δ Μ Α: «Παξνρή πάγηαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2014 θαη νξηζκόο δηαρεηξηζηή απηήο» 

 

 ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 3238/31-12-2013 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: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο – Κσλζηαληίλνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «παξνρήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2014 θαη νξηζκόο 

δηαρεηξηζηή απηήο», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 173 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σα άξζξα 6, 7, 35-37 ηνπ από 17-5-59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ 

Ο.Σ.Α.». 

γ) Σελ αξηζκ. 28/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2014. 

 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, όηη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) κπνξεί λα παξέρεηαη πάγηα 

πξνθαηαβνιή γηα ηελ αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ δαπαλώλ.  

Αθνινύζσο πξόηεηλε: 

1) Να δηαηεζνύλ πνζά από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ζε όινπο ηνπο Κ.Α. ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηα όξηα ησλ πηζηώζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο νηθείνπο 

θσδηθνύο αξηζκνύο απηνύ. 
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2) Να νξηζζεί ην ύςνο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2014 ζην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ 

(6.000,00) επξώ θαη λα ςεθηζζεί ηζόπνζε πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.80.8251 κε 

ηίηιν «πάγηα πξνθαηαβνιή» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2014. 

3) Να νξηζζεί δηαρεηξηζηήο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2014 ν ππάιιεινο Μπόδαο 

Αληώληνο, θιάδνπ ΓΔ-Γηνηθεηηθώλ, ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί έληαικα θαη ν 

νπνίνο ζα ελεξγεί ηηο πιεξσκέο ζύκθσλα κε ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 173 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σα άξζξα 6, 7, 35-37 ηνπ από 17-5-59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ 

Ο.Σ.Α.». 

γ) Σελ αξηζκ. 28/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2014. 

 

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Δγθξίλεη ηε δηάζεζε πνζώλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ζε όινπο ηνπο θσδηθνύο 

αξηζκνύο θαη ζηα όξηα ησλ πηζηώζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο νηθείνπο Κ.Α. ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014. 

Β. Οξίδεη ην ύςνο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ επξώ 

(6.000,00 €). 

Γ. Δγθξίλεη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ έμη ρηιηάδσλ επξώ (6.000,00 €) ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.80.8251 «πάγηα πξνθαηαβνιή» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2014. 

Γ. Οξίδεη σο δηαρεηξηζηή ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα ην έηνο 2014 ηνλ ππάιιειν 

Μπόδα Αληώλην, θιάδνπ ΓΔ-Γηνηθεηηθώλ, ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί έληαικα, ζα 

ελεξγεί ηηο πιεξσκέο ζύκθσλα κε ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζα επηζηξέςεη ην 

πνζό ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο κέρξη 31-12-2014. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 3 

 

 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: ΒΙ63ΟΡ93-ΞΩ0


