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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ     Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 

ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

Αξηζκφο  Απφθαζεο   40 / 2014 

 

Θ Δ Μ Α: «Έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ζε βάξνο δηαθφξσλ θσδηθψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2014» 

 

 Σηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα 

Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ψξα 17.30΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, χζηεξα 

απφ ηελ αξηζκ. 1658/25-6-2014 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε 

ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηψλ (3) κειψλ ήηαλ φινη παξφληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

 Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο δηάζεζεο πηζηψζεσλ ζε βάξνο δηαθφξσλ θσδηθψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2014», έζεζε ππφςε ησλ κειψλ 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 απφ 17.5.59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ ΟΤΑ». 

δ) Τελ αξηζκ. 28/2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ κε ηελ νπνία 

ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2014. 

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

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ 2014». 

ζη) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ 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 εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ζ) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2014. 

η) Τηο πξνηάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ απεζηάιεζαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία 

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

ηε δηάζεζε ησλ αλάινγσλ πηζηψζεσλ. 

ηα) Τν αξηζκ. 1759/3-7-2014 έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

 

 

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

αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαηά ην ηξέρνλ έηνο, πξέπεη 

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

άπαμ ή ηκεκαηηθά. 

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

νξηδφκελε δηαδηθαζία, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απηή ηνπ Π.Γ. 28/1980, θαζψο θαη ησλ 

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

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

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

8-2010) Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Δπίζεο, δηαβεβαίσζε φηη ζηα νηθεία 

ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ζα επηζπλάπηνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λφκνπ 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε: 

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 απφ 17.5.59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ ΟΤΑ». 

δ) Τελ αξηζκ. 28/2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ κε ηελ νπνία 

ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2014. 

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

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ 2014». 

ζη) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ 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 εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ζ) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2014. 
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η) Τηο πξνηάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ απεζηάιεζαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία 

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

ηε δηάζεζε ησλ αλάινγσλ πηζηψζεσλ. 

ηα) Τν αξηζκ. 1759/3-7-2014 έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

 

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 πηζηψζεσλ ζε 

βάξνο δηαθφξσλ θσδηθψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2014, σο αθνινχζσο: 

Κ.Α. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΔΓΚΔΚΡΗΜ-
ΜΔΝΟ Π/Τ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩ-
ΜΔΝΟ 

ΓΗΑΣΔΘΔ-
ΝΣΑ 

ΜΔ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΤΑ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

02.00.6111.01 Ακνηβέο λνκηθψλ 60.000,00 60.000,00 30.724,37 393,60 28.882,03 

02.10.6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο 
θαη ινηπά πιηθά γξαθείνπ 

500,00 1.000,00 243,56 58,15 698,29 

02.30.6265.02 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή 
ςπγείσλ λεθξψλ 

1.000,00 1.000,00 0,00 86,10 913,90 

02.35.6264.02 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή 
κεραλεκάησλ πξαζίλνπ 

1.000,00 1.000,00 104,55 73,80 821,65 

02.45.6699.05 Πξνκήζεηα κλεκείσλ ηάθσλ 
ηξηεηνχο ηαθήο 

7.000,00 7.000,00 0,00 6.998,70 1,30 

 

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

εληάικαηα πιεξσκήο ζα επηζπλάπηνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Η απφθαζε απηή έιαβε  α/α: 47. 

 

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: ΒΣ60ΟΡ93-ΧΘΥ
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