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4η Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΑΣ∆Α έτους 2011 

1ο Θέµα Η.∆ 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα το Τµήµα 

Ταµειακής Υπηρεσίας εισηγείται το θέµα « Έγκριση απολογισµού του ΑΣ∆Α οικονοµικού 

έτους 2010» και λέει τα εξής: 

Με το υπ΄ αριθµ. 1523/31.5.11 έγγραφο, η Ταµειακή Υπηρεσία, δια µέσου του Ειδικού 

Ταµία, υπέβαλλε τον απολογισµό του έτους 2010, για τον τελικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/06) 

Η εκτελεστική επιτροπή αφού έλεγξε τα οικονοµικά στοιχεία έλαβε οµόφωνα την υπ΄ αριθ.   

78/11 απόφαση (έκθεση) και εµπρόθεσµα δια µέσω του Προέδρου την κοινοποίησε στα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον προβλεπόµενο έλεγχο και τη λήψη της σχετικής 

απόφασης. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούµε να µεριµνήσετε στην έγκαιρη λήψη 

απόφασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

 

 

     
 
 
      Ο Γενικός ∆ιευθυντής                                                           Ο Προϊστάµενος  της ∆ιεύθυνσης  

 
      Μόσχος ∆ιαµαντόπουλος                                               Γεώργιος Γιαννούσης 

 

 

 

 

 



 

4η Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΑΣ∆Α έτους 2011 

1ο Θέµα Η.∆ 

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέµα Η.∆ περί «Έγκρισης απολογισµού του ΑΣ∆Α 

οικονοµικού έτους 2010» 

Με το υπ΄ αριθµ. 1523/31.5.11 έγγραφο, η Ταµειακή Υπηρεσία, δια µέσου του Ειδικού 

Ταµία, υπέβαλλε  τον απολογισµό του έτους 2008, για τον τελικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06).  

Θέτοντας υπόψη σας τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και την 78/11 απόφαση (έκθεση) της 

Εκτελεστικής Επιτροπής προτείνω να προχωρήσουµε στη λήψη απόφασης για την έγκριση 

του απολογισµού του ΑΣ∆Α οικονοµικού έτους 2010, σύµφωνα  µε το άρθρο 163 του 

Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/06). 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλεγξε τα παραστατικά στοιχεία της διαχείρισης και έλαβε 

υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/06) και την 78/11 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

• Εγκρίνει τον απολογισµό οικονοµικού έτους 2010, ο οποίος σύµφωνα µε τον 

απολογιστικό πίνακα εµφανίζει:  

 

ΕΣΟ∆Α          ΕΞΟ∆Α  

Τακτικά 2.314.343,54 Έξοδα 5.221.806,63 

Έκτακτα 2.112.014,93 Αποθεµατικό 2.939.171,03 

Χρηµατικό Υπόλοιπο 3.734.619,19   

Σύνολο 8.160.977,63 Σύνολο 8.160.977,66 

 
- Το ποσό της πάγιας προκαταβολής που συστάθηκε στον ΑΣ∆Α, στο όνοµα της υπαλλήλου, 

Ψαρρού Ροδόπης, επεστράφη µε το υπ’ αριθ. 30/15.09.10 Γραµµάτιο είσπραξης, και η 

επανασύσταση της πάγιας στο όνοµα του υπαλλήλου, Γιαννούση Γιώργου, επεστράφη µε το υπ’ 

αριθ. 46/30.12.10 Γραµµάτιο είσπραξης. 

- Εγκρίνεται η υπέρβαση ποσού 109,09 για δαπάνες στον ΚΑ 30/6052.0002 ¨ΤΣΜΕ∆Ε- 

ΕΛΠΠ-ΚΥΤ¨  

 
 

        

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό     /2011 των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΑΣ∆Α 

 


