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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 29-12-2014 

ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   83 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Δπηζηξνθή πνζνύ παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2014 θαη απαιιαγή ππνιόγνπ» 

 

Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κήλα 

Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 3255/22-12-2014 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: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «επηζηξνθήο πνζνύ παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2014 θαη 

απαιιαγή ππνιόγνπ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Τελ 3/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 173 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

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

Ο.Τ.Α.». 

δ) Τν αξηζκ. 447/29-12-2014 γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη κε ηελ αξηζκ. 

3/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, νξίζζεθε ην ύςνο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο 

έηνπο 2014 ζην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000,00) επξώ, δηαρεηξηζηήο απηήο ν ππάιιεινο 
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Μπόδαο Αληώληνο, θιάδνπ Γηνηθεηηθώλ, ν νπνίνο θαη εηζέπξαμε ην αλσηέξσ πνζό κε ην 

αξηζκ. 7/2014 ρξεκαηηθό έληαικα. 

 Με ην αξηζκ. 447/29-12-2014 γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ν δηαρεηξηζηήο 

θαηέζεζε ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000,00) επξώ, σο επηζηξνθή ηεο παγίαο 

πξνθαηαβνιήο έηνπο 2014. 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τελ 3/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 173 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

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

Ο.Τ.Α.». 

δ) Τν αξηζκ. 447/29-12-2014 γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000,00) επξώ ηεο παγίαο 

πξνθαηαβνιήο έηνπο 2014, πνπ θαηαβιήζεθε από ηνλ ππόινγν κε ην αξηζκ. 447/29-12-2014 

γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ Σπλδέζκνπ. 

Β. Η δηαρείξηζε ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2014 έγηλε λόκηκα θαη ε επηζηξνθή 

απηήο εκπξόζεζκα. 

Γ. Απαιιάζζεη ηνλ ππόινγν δηαρεηξηζηή Μπόδα Αληώλην, θιάδνπ Γηνηθεηηθώλ, από 

θάζε επζύλε δηαρείξηζεο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2014. 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 83 

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 
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