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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΗΜΩΝ      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 27-3-2015 

ΓΥΤΙΚΗΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκφο  Απφθαζεο  24 / 2015 

 

Θ Δ Μ A: «Έγθξηζε Α΄ αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015» 

 

Σηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα 

Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ψξα 10.30΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, χζηεξα 

απφ ηελ αξηζκ. 1099/20-3-2015 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 παξφληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 

1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο Α΄ αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015», έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155-162 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Τα άξζξα 8-10 ηνπ απφ 17-5/15-6-1959 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ ησλ Ο.Τ.Α.». 

δ) Τελ αξηζκ. 2/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ. 

ε) Τελ αξηζκ. 39/2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ 

έηνπο 2015. 

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

Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη Ο.Π.Γ. 2015». 

δ) Τελ αξηζκ. 30842/31-7-2013 Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ 

(ΦΔΚ 1896/Β΄/1-8-2013). 

ε) Τελ αξηζκ. 1054/18-3-2015 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 
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Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ φηη ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 

1054/18-3-2015 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ, γηα 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε Α΄ 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015.  

Με ην αλσηέξσ έγγξαθν πξνηείλεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 

2015 δηφηη πξνέθπςαλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Τκεκάησλ Τερληθήο 

Υπεξεζίαο. 

 

Γημιουργία Κωδικών Αριθμών:  

Σην ζθέινο ησλ εμφδσλ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ Κ.Α.02.00.6736.01 κε ηίηιν 

«Υινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηαθηθψλ 

ηκεκάησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ πξφζβαζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ έξγσλ ππνδνκήο 

ζηα Κνηκεηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο». 

 

Μεηαθορά ποζών μέζω αποθεμαηικού: 

- Η κεηαθνξά πνζνχ 8.000,00 ευρώ απφ ηνλ Κ.Α. 02.10.6278 κε ηίηιν «Γαπάλεο θχιαμεο 

θηηξίσλ (άξζξν 21 παξ.11 ηνπ Ν. 3731/2008)» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ», 

θαζψο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη ήδε δηελεξγεζεί δηαγσληζκφο απφ ηνλ νπνίν 

πξνέθπςε αλάδνρνο πνπ πξνζέθεξε ηίκεκα ρακειφηεξν ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη σο εθ ηνχηνπ ην πνζφ ησλ 8.000,00 επξψ κπνξεί λα δηαηεζεί ζε δηαθνξεηηθφ Κ.Α. ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. 

- Η κεηαθνξά πνζνχ 32.000,00 ευρώ απφ ηνλ Κ.Α. 02.10.7112 κε ηίηιν «Αγνξέο νηθνπέδσλ 

θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ», θαζψο ε ηηκή γηα ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε αγνξά ησλ αξηζκ. 1529β θαη 49 αγξνηεκαρίσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ ρψξνπ, ν νπνίνο έρεη ραξαθηεξηζζεί σο λεθξνηαθείν (ΦΔΚ 3Γ/14.1.78), ζχκθσλα 

κε ηελ έγγξαθε αίηεζε ηεο δηθαηνχρνπ γηα απνδεκίσζε 20,00 επξψ αλά η.κ., δελ ππεξβαίλεη 

ην πνζφ ησλ 120.000,00 επξψ θαη σο εθ ηνχηνπ, κέξνο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ πνπ είρε 

αξρηθά πξνυπνινγηζζεί ζηνλ θσδηθφ, κπνξεί λα δηαηεζεί ζε δηαθνξεηηθφ Κ.Α. ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. 

- Η κεηαθνξά πνζνχ 80.000,00 ευρώ απφ ηνλ Κ.Α. 02.35.6277.01 κε ηίηιν «Γαπάλεο 

ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κέζσ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (άξζξν 61 ηνπ Ν. 3979/2011)» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ», 

θαζψο κεηά απφ λέν πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη 

Πξαζίλνπ πξνέθπςε πσο νη εξγαζίεο δελ ζα εθηειεζζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη επνκέλσο 

κέξνο ηνπ αξρηθψο πξνυπνινγηζζέληνο πνζνχ κπνξεί λα δηαηεζεί ζε δηαθνξεηηθφ Κ.Α. ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. 

- Η κεηαθνξά απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» πνζνχ 120.000,00 ευρώ 

ζηνλ Κ.Α.02.00.6736.01 κε ηίηιν «Υινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ κειέηε, 

επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ πξφζβαζε θαη 
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ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ έξγσλ ππνδνκήο ζηα Κνηκεηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο», θαζψο 

ε ελίζρπζε ηνπ θσδηθνχ απηνχ ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν ζηάδην γηα ηελ έλαξμε ησλ 

δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο θαη κεηέπεηηα ζηαδηαθήο πινπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155-162 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Τα άξζξα 8-10 ηνπ απφ 17-5/15-6-1959 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ ησλ Ο.Τ.Α.». 

δ) Τελ αξηζκ. 2/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ. 

ε) Τελ αξηζκ. 39/2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ 

έηνπο 2015. 

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

Θξάθεο «πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη Ο.Π.Γ. 2015». 

δ) Τελ αξηζκ. 30842/31-7-2013 Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ 

(ΦΔΚ 1896/Β΄/1-8-2013). 

ε) Τελ αξηζκ. 1054/18-3-2015 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α. Αλακνξθψλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015, σο εμήο: 

1) Γεκηνπξγείηαη ν εμήο θσδηθφο αξηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ: 

- Κ.Α.02.00.6736.01 κε ηίηιν «Υινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ κειέηε, 

επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ πξφζβαζε θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ έξγσλ ππνδνκήο ζηα Κνηκεηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο». 

2) Μεηαθέξνληαη πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, σο αθνινχζσο: 

- Μεηαθέξεη πνζφ 8.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.10.6278 κε ηίηιν «Γαπάλεο θχιαμεο 

θηηξίσλ (άξζξν 21 παξ.11 ηνπ Ν. 3731/2008)» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 32.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.10.7112 κε ηίηιν «Αγνξέο 

νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 80.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 02.35.6277.01 κε ηίηιν «Γαπάλεο 

ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κέζσ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 61 ηνπ Ν. 3979/2011)» ζηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν 

«Απνζεκαηηθφ». 

- Μεηαθέξεη πνζφ 120.000,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α.02.90.9111 κε ηίηιν «Απνζεκαηηθφ» 

ζηνλ Κ.Α. 02.00.6736.01 κε ηίηιν «Υινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ 
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κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ 

πξφζβαζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ έξγσλ ππνδνκήο ζηα Κνηκεηήξηα ηεο Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο». 

 Β. Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ αλσηέξσ Α΄ αλακφξθσζε ν πξνυπνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2015, ιακβάλεη ηελ εμήο κνξθή: 

Κ.Α. ΣΗΣΛΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜΜΔ

ΝΟ  Π /Τ-- 

ΓΗΑΜΟΡΦΩ- 

ΜΔΝΟ 

ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩ-

ΜΔΝΟ 

ΓΔΜΔΤΘΔ

ΝΣΑ 

02.10.6278  Γαπάλεο θχιαμεο θηηξίσλ (άξζξν 21 
παξ.11 ηνπ Ν.3731/2008). 

50.000,00 -8.000,00 42.000,00 41.897,17 

02.10.7112 Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ 
εθηάζεσλ. 

155.000,00 -32.000,00 123.000,00 120.000,00 

02.35.6277.01 Γαπάλεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηε-
ξεψλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ κέζσ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
(άξζξν 61 ηνπ Ν.3979/11). 

180.000,00 -80.000,00 100.000,00 0,00 

02.00.6736.01 Υινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 
γηα ηελ κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή 
ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ 
γηα ηελ πξφζβαζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 
απηψλ  έξγσλ ππνδνκήο ζηα 
Κνηκεηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 

 

 

 Η απφθαζε απηή έιαβε  α/α  24. 

 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 
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