
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 8/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  51/2017                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Εισήγηση της Ο.Ε. προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάγκη σύναψης 
δανείου  για  προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  λοιπού  μηχανολογικού 
εξοπλισμού καθαριότητας  .

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 η του μήνα Μαΐου 
2017  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 5211/19-05-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Λαγδάρης Ευάγγελος  Δήμαρχος ως Πρόεδρος

2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 

3.

4.

5.

6.

7.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος

Ασλανίδου Αργυρύλα 

Τουλούπας Νικόλαος 

Καζάς Παναγιώτης 

Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος

ως Μέλος

ως Μέλος 

ως Μέλος 

ως Μέλος 
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Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

ΚΑΝΕΝΑΣ

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενος 

το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

   Σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ 1 του άρθρου 103 του ΚΚΔ η δημαρχιακή 

επιτροπή μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων,  καταρτίζει  τους όρους τους και 
κάνει σχετική  εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο. 

   Σύμφωνα με το άρθρο 264 παρ 1 και 2 του ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα 

πιστωτικά  ιδρύματα  ή  χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς  της  Ελλάδας  και  του 
εξωτερικού,  αποκλειστικά  για  τη  χρηματοδότηση  επενδύσεων  και  για  τη 

χρηματοδότηση  χρεών  τους,  εφόσον  συντρέχουν,  σωρευτικά,  οι  πιο  κάτω 
προϋποθέσεις:

α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας 
δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό μπορεί 

να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  μετά  από  γνώμη  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων 

Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών.
β) το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν 

υπερβαίνει ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά 

από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Ως 
συνολικό χρέος του θεωρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις του.
2.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν».

Με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 43093/30.07.2010 καθορίστηκε το ανώτατο όριο του 
συνολικού χρέους δήμου που προβαίνει  σε δανεισμό, ως  ποσοστό 60% επί  των 

συνολικών εσόδων του.
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Ο  Δήμος  μας  πληροί  όλες  τις  ανωτέρω  προϋποθέσεις  διότι  το  ετήσιο  κόστος 

εξυπηρέτησης  της  δημόσιας  πίστης  του  δήμου  μας  δεν  υπερβαίνει  το  20% των 
ετήσιων τακτικών του εσόδων και το ανώτατο όριο του συνολικού χρέους δήμου δεν 

υπερβαίνει το  ποσοστό 60% επί των συνολικών εσόδων του, όπως προκύπτει από 
τη σχετική βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας και τις οικονομικές καταστάσεις που 

επισυνάπτονται σε αυτή. 
Στο  Δήμο  μας  υπάρχει  ανάγκη  για  σύναψη  δανείου  ποσού  754.420,00  €  με 

αναγνωρισμένο  πιστωτικό  ίδρυμα  το  οποίο  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  προμήθεια 
τεσσάρων ( 4 ) απορριμματοφόρων νέων μη μεταχειρισμένων , ενός ( 1 ) μικρού 

πολυμηχανήματος ( διαβολάκι με παρελκόμενα σκούπα , κομπρεσέρ ) , μίας ( 1 ) 
λεπίδας αποχιονισμού πλάτπυς 3600 χιλ εξοπλισμένη με ηλεκτρουδραυλική μονάδα 

κίνησης  και  πλάκα  στήριξης  παρελκόμενων  επί  του  οχήματος  και  ενός  (  1  ) 
αλατοδιανομέα .

Σχετικά έχει ληφθεί και η αριθ. 83/2017 απόφαση του Δ.Σ. στην οποία αναλύεται η 
ανάγκη της σύναψης σχετικού δανείου όπως αναφέρονται τα παρακάτω : 

Α. Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού διαθέτει για την καθημερινή αποκομιδή των 
σύμμικτων απορριμμάτων τέσσερα απορριμματοφόρα και ένα εφεδρικό τα εξής:

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

Τύπος Αρ. κυκλ. έτος κατασκευής Μικτό βάρος

Απόβαρο

1 Mercedes

1824

ΚΗΥ 8276 10-1-1995 

Εισαγωγή στην Ελλάδα 

7-8-2008

Μικτό 18 τον 
Αποβ.12,790 τον

2 Mercedes

1314

ΚΗ 4225 14-9-2004 Μικτό 13 ton 
Απόβ.7700

3 Mercedes

1824

ΚΗΥ 8275 30-3-1995 

Εισαγωγή στην Ελλάδα 

24-7-2008

Μικτό 18 τον

Απόβ. 11,900 τον

4 Iveco ΚΗΥ 2889 8-11-1995 Μικτό 19τον
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Απόβ. 12,140τον

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Τύπος Αρ. κυκλ. έτος κατασκευής Μικτό βάρος

Απόβαρο

1 Mercedes

1926

ΚΗΥ 2842 28-11-1991 Μικτό 16 τον 
Αποβ.11,246 τον

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου η δαπάνη του Δήμου 
για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των βλαβών των προαναφερόμενων 
απορριμματοφόρων για τα έτη 2011 έως 2016 ανήλθε στο ποσό των 301.971,00€.

ΕΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ 

2011 19.769,77 14.983,01

2012 19.727,07 29.483,12

2013 19.624,00 29.902,33

2014 16.095,76 29.503,64

2015 8.510,39 37.856,73

2016 23.036,68 53.478,50

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 106.763,67 195.207,33

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

2011 :34.752,78
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2012: 49.210,19

2013 : 49.526,33

2014: 45.599,40

2015: 46.367,12

2016 : 76.515,18

Η μεγάλη αυτή δαπάνη των επισκευών και της συντήρησης οφείλεται κατά κύριο 
λόγο  στην  παλαιότητα  των  οχημάτων,  καθώς  και  στις  μεγάλες  αποστάσεις  που 
διένυαν μέχρι τις αρχές του Μάρτιου 2017 για τη μεταφορά των απορριμμάτων στο 
ΧΥΤΑ  Κατερίνης.  Από  τις  αρχές  Μαρτίου  2017  άρχισε  να  λειτουργεί  ο  Σταθμός 
Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων  του  Αιγινίου  γεγονός  που  μείωσε  σημαντικά  την 
καθημερινή απόσταση των διαδρομών των οχημάτων πλην εκείνου που εξυπηρετεί 
την Δημοτική Ενότητα Πύδνας. 

Από τους πίνακες φαίνεται ότι υπάρχει σαφής αυξητική πορεία της δαπάνης η οποία 
θα αυξηθεί περεταίρω τα επόμενα χρόνια λόγω της γήρανσης και της συνέχισης της 
λειτουργίας αυτών των οχημάτων .

Για την αντιμετώπιση της αδιαμφισβήτητα μεγάλης δαπάνης στην οποία προβαίνει 
κάθε  έτος  ο  Δήμος,  θα  πρέπει  να  εξεταστεί  η  αντικατάσταση  αυτών  των 
απορριμματοφόρων με αγορά νέων μη μεταχειρισμένων, ίσης περίπου χωρητικότητας 
όγκου και βάρους απορριμμάτων.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τα στελέχη που απασχολούνται 
στην  αποκομιδή  απορριμμάτων  και  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  εκπόνησε   τεχνική 
έκθεση για την προμήθεια τεσσάρων νέων μη μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων. 
Για τα τρία μεγάλα απορριμματοφόρα το μικτό βάρος θα είναι 19 τόνων και ο όγκος 
που θα καταλαμβάνουν τα συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι 16 κμ . Για το ένα 
μικρό  απορριμματοφόρα το  μικτό  βάρος  θα  είναι  12  τόνων και  ο  όγκος  που θα 
καταλαμβάνουν τα συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι 8 κμ.

Β. Απαραίτητα είναι επίσης η προμήθεια ενός μικρού πολυμηχανήματος (διαβολάκι 
με  παρελκόμενα  σκούπα,  κομπρεσέρ),  καθώς  και  η  προμήθεια  εξοπλισμού  για 
αποχιονισμό και για κλάδεμα της βλάστησης. Ο εξοπλισμός για αποχιονισμό και για 
κλάδεμα της βλάστησης θα τοποθετηθεί σαν παρελκόμενα, σε υπάρχον φορτηγό του 
Δήμου (IVECO 4Χ4, 300 Hp). 

1. Μικρό Πολυμηχάνημα (διαβολάκι με παρελκόμενα σκούπα, κομπρεσέρ),
ΑΞΙΑ ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000€  
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2. Λεπίδα αποχιονισμού πλάτους 3600 χιλ εξοπλισμένη με ηλεκτρουδραυλική μονάδα 
κίνησης και πλάκα στήριξης παρελκόμενων επί του οχήματος.
ΑΞΙΑ ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.700€  
3. Αλατοδιανομέας χωρητικότητας 4 m3 με κίνηση από ανεξάρτητο 
πετρελαιοκινητήρα και χειριστήριο ρύθμισης της ποσότητας και της διαμέτρου 
διασκορπισμού.
ΑΞΙΑ ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.720€
 4 .Κεφαλή κλαδέματος παλινδρομικού τύπου και δυνατότητα κοπής πλάτος εργασίας 
120 cm. 
ΑΞΙΑ ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.000€. 
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  για  την  προμήθεια  των  ανωτέρω  οχημάτων  και 
μηχανημάτων ανέρχεται στις 754.420,00€.

Ωστόσο  ο  Δήμος  δε  διαθέτει  το  αναγκαίο  ποσό  για  την  κάλυψη της  παραπάνω 

δαπάνης. Γι αυτό προτείνω τη σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων  ή  με  αναγνωρισμένο  πιστωτικό  ίδρυμα,  συνολικού  ποσού   754.420,00 

ευρώ.
Έπειτα  από  πρόσκληση  στα  τραπεζικά  ιδρύματα  που διατηρούν  υποκαταστήματα 
στην  ευρύτερη  περιοχή  του  Δήμου  και  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων 
συλλέχθηκαν οι σχετικές προσφορές. 

Τα καταστήματα στα οποία επιδόθηκε η πρόσκληση προκειμένου να υποβάλλουν τις 
προσφορές τους είναι τα εξής: ΑLPHA BANK , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.  ,  ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK Α.Ε. ,  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  , 
ΣΝΕΤΙΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ .

Από τις ανωτέρω τράπεζες εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι κάτωθι:

Α) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ , ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7 % + 0,60 εισφορά Ν128/75 
( συνολικό επιτόκιο 7,60 % ) , διάρκεια 15 έτη 

Β)  ,  ΤΑΜΕΙΟ  ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΑΝΕΙΩΝ  ,  ΕΠΙΤΟΚΙΟ  2,92  %  σταθερό 
(  επιτόκιο  χορηγήσεων  για  το  50%  από  πόρους  της  ΕΤΕπ-  Σταθερό  επιτόκιο 
( Ενδεικτικό ) ) , διάρκεια 10 έτη .

Έπειτα  από  προσεκτική  μελέτη  των  προσφορών προτείνεται  η  συνεργασία  με  το 
Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων   ,  διότι  έχει  συγκριτικά  πολύ  χαμηλότερο 
επιτόκιο σε σχέση με την προσφορά της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας .

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  ωστόσο  με  την  απόφαση  που  θα  λάβει 
προτείνεται να εμμείνει στη διάρκεια του δανείου ώστε να είναι 15 και όχι 10 έτη 
αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων .

Ο  λόγος  της  εμμονής  θα  πρέπει  κυρίως  να  αφορά το  γεγονός  ότι  ο  Δήμος  έχει 
προϋπολογίσει να πληρώσει περίπου 60.000,00 € ετησίως για την αποπληρωμή του 
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δανείου ώστε το κόστος αποπληρωμής να είναι περίπου ίδιο με το κόστος επισκευής 
και συντήρησης των απορριμματοφόρων που κινεί σήμερα ο Δήμος μας . 

Η παρακράτηση θα γίνεται μηνιαίως από τους Κ.Α.Π. του Δήμου  .

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη:
1) την περίπτωση ε της παρ 1 του άρθρου 103 του ΚΚΔ 

2) την ανάγκη του Δήμου για τη σύναψη δανείου 
3) τις κάτωθι διατάξεις και πράξεις: 

− το άρθρο 176 του Ν.3464/06

− το άρθρο 264 παρ 1 και 2 του ν. 3852/2010

− την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 43093/30.07.2010 

− την απόφαση 219/2007 του Τμήματος VI του Ελ. Συν.

− την πράξη 51/2008 του VI Τμήματος του Ελ. Συν. με την οποία  ανακλήθηκε 

η 10/2008 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου

− το άρθρο 13 του ΠΔ 60/2007 περίπτωση δ,

− την εγκ 2/08 του ΥΠΕΧΩΔΕ Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/05/15/Φ.1.3.

− την από 28/3/2017 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας και τις οικονομικές 

καταστάσεις που επισυνάπτονται σε αυτή 

− την  πρόσκληση  για  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  προς  τις  τράπεζες  της 

ευρύτερης περιοχής του Δήμου  

− τη σχετική δημοσίευση στο site του Δήμου 

− τις προσφορές  που συγκεντρώθηκαν 

ΑΠΟΦΑΖΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο  τη σύναψη δανείου ποσού 754.420,00 

ευρώ,  με  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων   ,  με  σκοπό  την  προμήθεια 
τεσσάρων ( 4 ) απορριμματοφόρων νέων μη μεταχειρισμένων , ενός ( 1 ) μικρού 

πολυμηχανήματος ( διαβολάκι με παρελκόμενα σκούπα , κομπρεσέρ ) , μίας ( 1 ) 
λεπίδας αποχιονισμού πλάτπυς 3600 χιλ εξοπλισμένη με ηλεκτρουδραυλική μονάδα 

κίνησης  και  πλάκα  στήριξης  παρελκόμενων  επί  του  οχήματος  και  ενός  (  1  ) 
αλατοδιανομέα .

2) Ως όροι του δανείου προτείνονται οι εξής:

«Α. Το επιτόκιο του Δανείου ορίζεται σε 2,92 %

Β. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ορίζεται σε 15 έτη 
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Γ. Η Αποπληρωμή του δανείου θα γίνεται με καταβολή μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών 
δόσεων ( παρακράτηση από τους ΚΑΠ )  και δικαίωμα προεξόφλησης χωρίς ποινές.

Δ. Η τοκοχρεωλυτική δόση ορίζεται σε 60.000,00 € ετησίως 

 Οι λοιποί όροι του δανείου είναι   αυτοί που  αναφέρονται στο αριθ. ( 0 ) 42856-17 /
12-4-2017  έγγραφο  –  προσφορά  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και 
αφορούν την εξυπηρέτηση του δανείου , τα δικαιώματα , τους ενδιάμεσους τόκους  .

Ε.  Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Καζάς  Παναγιώτης  και  κ.  Βασιλειάδου 

Ξανθίππη διαφωνούν  με  την λήψη της  συγκεκριμένης  απόφασης  αλλά  και  με  το 
γενικότερο  σκεπτικό  της  διαδικασίας  σύναψης  δανείου  από  το  Δήμο  για  το 

συγκεκριμένο λόγο .

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 51/2017.

           Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                        Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 24– 05 – 2017        
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.365/29-05-2017 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &        

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ -  ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 

                                Αριθµός Απόφασης 46 /2017 

Απόσπασµα από τα πρακτικά της 6ης  τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2015 .  
Σήµερα 22 Μάιου    2017, ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 20:00,το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κολινδρού  ύστερα από την υπ’ αριθ. 326/17-05-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, κ. Καλύβα Γεωργίου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε 
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε  τo άρθρο 67   του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) . 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο ένδεκα (11) µελών 
παρόντα βρέθηκαν  παρόντα  εννέα   ( 9 )  τα  µέλη  ,  ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1. Καλύβας  Γεώργιος , Πρόεδρος    
2. Λένος  Γεώργιος  , Αντιπρόεδρος  
3. Καζάς Παναγώτης , Μέλος  
4. Τοπαλίδης Χαράλαµπος , Μέλος  
5. Μπουρσούκης Πασχάλης, Μέλος 
6. Λακασάς  Κλέαρχος, Μέλος 
7. Μαστοροτάσιου Όλγα, Μέλος 
8. Ματσκίδου Καλλιόπη, Μέλος 
9. Χατζηµάρκου Αναστασία  [Εκπρόσωπος Εργαζοµένων Νοµικού Προσώπου], Μέλος 

Α Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1. Ασλανίδου Αργυρούλα, Μέλος  
2. Σιανίδης ∆ηµήτριος, Μέλος ,   αν και νόµιµα κλήθηκαν  

Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος κα Κόρακα  Αλεξάνδρα. 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο    (3ο)   θέµα  ηµερήσιας διάταξης και  θέτει υπόψη 

των  µελών ∆.Σ. τον απολογισµό Εσόδων – Εξόδων του οικονοµικού έτους 2015   
και   συγκεκριµένα   για   το   χρονικό  διάστηµα από          1-1-2015 έως 31-12-2015. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. 
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆.Σ µε τοποθετήσεις και 
διευκρινήσεις  και  έλαβε υπόψη του: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 234, 236 του Ν. 3463/2006. 
• Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010. 
• Την αρ. 41/2011 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου , περί συγχώνευσης των 

νοµικών προσώπων του ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού και σύστασης του νέου 
νοµικού προσώπου  , η οποία δηµοσιεύτηκε και ισχύει στο αριθ. 776/6-5-2011 
ΦΕΚ τεύχος Β΄. 

• Τον αναλυτικό απολογιστικό  πίνακα εσόδων – εξόδων  οικονοµικού έτους 2015  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Α.  Εγκρίνει τον Απολογισµό Εσόδων – Εξόδων του Ν.Π.∆.∆.  «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ – ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ ( ∆Η.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ)» , για το χρονικό διάστηµα 
1-1-2015 έως 31-12-2015 , ο οποίος έχει ως εξής: 
 

 
                   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ   

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2015                              ΤΑΚΤΙΚΑ                                       196.015,93 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2015                             ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΑ              134.554,37 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΕΤΟΥΣ 2015         ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ            314.995,45 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 31/12/2014          ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ 2015                     41.972,53 

   
ΣΥΝΟΛΟ                                                                              687.538,28 

 
 

                     ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

00  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                        11.027,14 

10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                    417.245,91 

80  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                      161.629,81 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 2015                                                589.902,86 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 2015                                                                 687.538,28 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 2015                                                                 589.902,86 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΙΣ 31/12/2015                                                     97.635,42 

 
Το αναλυτικό παράρτηµα του απολογισµού οικονοµικού έτους 2015 αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης .  
Επί της απόφασης διαφώνησε ο ∆.Σ κ. Καζάς Παναγιώτης . 
 
Β.  Την αποστολή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού προς 
ψήφιση και  έγκριση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης – Τµήµα 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ν. Πιερίας.  

        Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 46/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
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      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ                                                   Λένος Γεώργιος  , Αντιπρόεδρος  
Καζάς Παναγώτης , Μέλος  

Μπουρσούκης Πασχάλης , Μέλος  
Λακασάς  Κλέαρχος, Μέλος 

Τοπαλίδης Χαράλαµπος , Μέλος  
Μαστοροτάσιου Όλγα , Μέλος  
Ματσκίδου Καλλιόπη , Μέλος 

                                                                                   Χατζηµάρκου Αναστασία, Μέλος 
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