
1 

 

 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-2-2015 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   17 / 2015 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο γηα πιεξσκή παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ» 

 

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

Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 266/23-2-2015 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. Σειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Σξηαληάθπιινο 

 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 7ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο γηα πιεξσκή 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. 39/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2015. 

ε) Σν αξηζκ. 118100/7-1-2015 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

«πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ θαη Ο.Π.Γ. 2015». 
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ζη) Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2015. 

δ) Σελ αξηζκ. 29530/25-7-2014 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 2059/Β΄/29-7-2014). 

ε)Σελ αξηζκ. 19664/30/20-4-2011 εγθύθιην ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ. 

ζ) Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2015. 

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 

εμόθιεζε ηειεπηθνηλσληαθώλ ηειώλ ηνπ αξηζκνύ: 2310-709089, πξνο ηνλ Ο.Σ.Δ.  Α.Δ., πνπ 

αλαιήθζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη εθδόζεθαλ ηα αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά, πξέπεη λα εγθξηζεί ε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 89,00 επξώ, ε νπνία ζα 

βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.80.8113 «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ» ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2015. Η εμόθιεζή ηεο δελ ήηαλ δπλαηό λα γίλεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ιόγσ θαζπζηεξεκέλεο έθδνζεο θαη 

απνζηνιήο ηνπ ινγαξηαζκνύ πξνο ην ύλδεζκν θαη ζα πξέπεη λα εμνθιεζεί ην ηξέρνλ έηνο. 

 

 Η 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. 39/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2015. 

ε) Σν αξηζκ. 118100/7-1-2015 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

«πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ θαη Ο.Π.Γ. 2015». 

ζη) Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2015. 

δ) Σελ αξηζκ. 29530/25-7-2014 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 2059/Β΄/29-7-2014). 

ε)Σελ αξηζκ. 19664/30/20-4-2011 εγθύθιην ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ. 

ζ) Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2015. 

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. 
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Δγθξίλεη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 89,00 επξώ, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ 

02.80.8113 «Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 

2015, πνπ αθνξά ηελ εμόθιεζε ηεο θαησηέξσ δαπάλεο: 

Δικαιούχος Παραστατικό Αιτιολογία Ημερομηνία Ποσό Κ.Α.Ε. 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. 

Α218553072 τηλεπικοινωνιακών 

τελών του 2310709089 
23/12/2014 89,00 € 02.80.8113 

 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.Ε. 89,00 € 

 

Β. Γηα ηε δαπάλε ζα ηεξείηαη ε λόκηκε δηαδηθαζία θαη ζην νηθείν ρξεκαηηθό έληαικα 

πιεξσκήο ζα επηζπλαθζνύλ όια ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 17. 

 

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

 

       Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: ΩΠ9ΘΟΡ93-5ΧΔ
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