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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 9-5-2014 

ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   35 / 2014 

 

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

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2014» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 9 ηνπ κήλα Μαΐνπ 

ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 10.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 

1142/5-5-2014 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. Τειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 8ν ζέκα ηεο 

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

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2014», 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. 28/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ κε ηελ νπνία 

ςεθίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2014. 

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

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 2014». 

ζη) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2014. 
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δ) Τελ αξηζκ. 30842/31-7-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 1896/Β΄/1-8-2013). 

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

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ζ) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2014. 

η) 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. 

 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. 28/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ κε ηελ νπνία 

ςεθίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2014. 

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

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 2014». 

ζη) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2014. 

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

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

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ζ) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2014. 
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η) 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  Η Ε Δ Η   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 2014, σο αθνινύζσο: 

Κ.Α. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΔΓΚΔΚΡΗΜ-
ΜΔΝΟ Π/Τ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩ-
ΜΔΝΟ 

ΓΗΑΣΔΘΔ-
ΝΣΑ 

ΜΔ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

02.00.6117.01 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ 
εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε 
ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ 
επαγγεικαηία 

3.000,00  3.000,00 1.107,00 209,10 1.683,90 

02.00.6463 Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ 200,00 200,00 33,21 33,21 133,58 

02.10.6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ - 
αλαθνηλώζεσλ 

100,00 100,00 0,00 55,32 44,65 

02.30.6264.02 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή 
ειαζηηθώλ ινηπώλ κεραλεκάησλ 

1.000,00 1.000,00 0,00 180,00 820,00 

02.30.6661 Υιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
θηηξίσλ 

15.000,00 15.000,00 423,18 49,20 14.527,62 

02.30.6673.02 Αληαιιαθηηθά ςπγείσλ λεθξώλ 1.000,00 1.000,00 0,00 492,00 508,00 

02.35.6264.02 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή 
κεραλεκάησλ πξαζίλνπ 

1.000,00 1.000,00 0,00 104,55 895,45 

02.35.6672.02 Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ 
πξαζίλνπ 

3.000,00 3.000,00 0,00 122,14 2.877,86 

02.35.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 5.000,00 5.000,00 368,41 287,82 4.343,77 

02.35.7135.02 Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ 15.000,00 15.000,00 5.142,00 5.535,00 4.323,00 

02.45.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.000,00 1.000,00 325,00 74,48 600,52 

 

 

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: 35. 

 

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

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: ΒΙΦ2ΟΡ93-93Ρ


