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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 24-2-2015 

ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   19 / 2015 

 

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

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2015» 

 

Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 24 ηνπ κήλα 

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

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 613/18-2-2015 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 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 «έγθξηζεο δηάζεζεο πηζηώζεσλ ζε βάξνο δηαθόξσλ θσδηθώλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2015», 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. 39/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2015. 

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

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

ΑΔΑ: 7ΔΞΞΟΡ93-Υ1Β



 2 

ζη) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2015. 

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

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

ζ) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2015. 

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. 39/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2015. 

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

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

ζη) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2015. 

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

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

ζ) Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2015. 
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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  Ι Ζ Ε Ι   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 2015, σο αθνινύζσο: 

A/A 

ΜΗΣΡΩΟΤ 
ΔΕΜΕΤΕΩΝ 

Κ.Α. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙ

ΜΕΝΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ

ΜΕΝΟ 

ΔΙΑΣΕΘ

ΕΝΣΑ 

ΜΕ ΣΗΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΤΠΟΛΟΙ

ΠΟ 

66 02.35.6644.01 Ππομήθεια καςζίμων για 

λοιπέρ ανάγκερ (μησανη-

μάηων ππαζίνος) 

5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

67 02.35.6644.02 Ππομήθεια λιπανηικών 

για λοιπέρ ανάγκερ 

(μησανημάηων ππαζίνος) 

2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 

68 02.30.6266 Σςνηήπηζη εθαπμογών 

λογιζμικού 

10.000,00 10.000,00 4.103,01 4.766,25 1.130,74 

69 02.00.6117.02 Λοιπέρ αμοιβέρ λοιπών 

εκηελούνηων ειδικέρ 

ςπηπεζίερ με ηην ιδιόηηηα 

ελεύθεπος επαγγελμαηία 

(Πιζηοποιηηικό οπγανι-

ζμού για πιζηοποίηζη 

ζςζηήμαηορ διασειπιζηι-

κήρ επάπκειαρ). 

2.000,00 2.000,00 0,00 1.291,50 708,50 

70 02.00.6451 Σςνδπομέρ ζε εθημεπίδερ 

και πεπιοδικά και 

ηλεκηπονικά μέζα 

300,00 300,00 0,00 85,00 215,00 

71 02.30.6261 Σςνηήπηζη και επιζκεςή 

κηιπίων ακινήηων Σςνδέζ 

5.000,00 5.000,00 0,00 60,00 4.940,00 

72 02.35.6693.01 Ππομήθεια θςηοπαθολο-

γικού ςλικού 

3.000,00 3.000,00 0,00 2.052,64 947,36 

73 02.35.6672.01 Ανηαλλακηικά μησανημά-

ηων ππαζίνος 

2.000,00 2.000,00 0,00 90,00 1.910,00 

74 02.10.7135.01 Λοιπόρ εξοπλιζμόρ 1.000,00 1.000,00 0,00 10,00 990,00 

 

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: 19. 

 

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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