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Aρ. Πρωτ: 1438/02.05.2012                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της αριθµ. 13ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣ∆Α. 

Αριθµός απόφασης 079/2012 της Ε.Ε. 

Στις 24 Απριλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣ∆Α και στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συνήλθε στην 13η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του 

Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆υτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που 

έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόµενους, όπως ο ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 

18/04/2012. 

Σύνολο µελών : 3  

Παρόντες : 3 Ανδρέας Μποζίκας, Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, 

Γιώργος Τόλης – µέλος 

Απόντες : 0 Κανείς 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση 

πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 6ο θέµα της Η.∆. περί: «Έκθεσης 1ου τριµήνου για την εκτέλεση του 

προϋπολογισµού του ΑΣ∆Α οικονοµικού έτους 2012» και λέει τα εξής: 

Η περίπτωση β, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α, 07/07/2010) προβλέπει ότι «Η 

Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το 

δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση 

αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην 

ιστοσελίδα του δήµου.» 

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 

3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138Α, 16/06/2011) προβλέπει ότι 

«Η οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου δήµου, 

υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 

παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 

από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Τα στοιχεία που πρέπει να 

περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.». 
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Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η υπ. αριθ. 40038/09.09.2011 Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης 

του προϋπολογισµού των ∆ήµων και περιφερειών» (ΦΕΚ 2007Β, 09/09/2011), που καθορίζει «τα στοιχεία 

που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, 

που υποβάλλεται στο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση 

του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου ή της οικείας περιφέρειας, αντίστοιχα.» και ότι «Η 

τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα 

µε τα Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος αυτής.» 

Με την υπ. αριθ. 21 (α.π.7950/17.02.2011) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «∆ιοικητικά συµβούλια 

συνδέσµων, λιµενικών ταµείων ΟΤΑ και Φορέων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ)» (Α∆Α:4ΑΛ3Κ-Ε) 

προβλέπεται ότι «στις περιπτώσεις όπου ρυθµίσεις του Κ∆Κ για τη λειτουργία των συνδέσµων παραπέµπουν 

σε ανάλογη εφαρµογή άρθρων του Κ∆Κ, τα οποία πλέον καταργηθεί από αντίστοιχα νεότερα άρθρα του Ν. 

3852/2010, θα εφαρµοστούν ανάλογα τα άρθρα του νόµου αυτού, και όχι τα άρθρα του Κ∆Κ», δηλαδή οι 

αρµοδιότητες της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής (που αποτελούσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 247, παρ. 1 του Ν. 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Συνδέσµου), και που πλέον µεταφέρονται στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας ζωής του 

∆ήµου, αποτελούν αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου. 

Στις 20/4/2012 (α.π. ΑΣ∆Α 1346) ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

ΑΣ∆Α κατέθεσε την εισήγησή του επί του θέµατος (συνηµµένη). 

Όπως προκύπτει από την εισήγηση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του ΑΣ∆Α την πορεία και η εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, κατά το 1ο τρίµηνο, στον προϋπολογισµό µας, 

δεν παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις, ενώ οι Κ.Α.Ε. στο σκέλος των δαπανών υλοποιούνται στα πλαίσια 

που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου. 

Η Ε.Ε. του ΑΣ∆Α, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α), όπως ισχύουν 

2. Την υπ’ αριθ. 04/2011 (Α∆Α: 4ΑΘΦΟΡΕΓ-Ο) απόφαση του ∆.Σ. του ΑΣ∆Α περί «Εκχώρησης 

αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή». 

3. Την υπ’. αριθ. 21/2011 (Α∆Α: 45ΨΗΟΡΕΓ-Υ72) απόφαση του ∆.Σ. του ΑΣ∆Α περί «Ψήφισης 

προϋπολογισµού ΑΣ∆Α οικονοµικού έτους 2012», όπως ισχύει 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

5. Την υπ. αριθ. 40038/09.09.2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισµός των στοιχείων τα 

οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και 

περιφερειών» 

6. Την εισήγηση του Προέδρου  

και µετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

� Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 1ου τριµήνου του έτους 2012, ως εξής: 

� Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού των εσόδων 1ου τριµήνου του έτους 2012 

εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1. 

� Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού των δαπανών 1ου τριµήνου του έτους 2012 

εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2. 

� Τα στοιχεία ισολογισµού 1ου τριµήνου του έτους 2012 εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 3. 

� Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

� Σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, κατά το 1ο τρίµηνο, στον 

προϋπολογισµό µας, δεν παρουσιάζονται σηµαντικές αποκλίσεις, ενώ οι Κ.Α.Ε. στο σκέλος των δαπανών 

υλοποιούνται στα πλαίσια που έχουµε καθορίσει. 

 

Συνηµµένα: 

Εισήγηση ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΑΣ∆Α 

 
 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 079/2012 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣ∆Α 
 
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος                                                                                Τα  Μέλη 

 
Ανδρέας Α. Μποζίκας                                                                                       Νικόλαος Παναγιωτάτος 

                                                                                                                           Γιώργος Τόλης 

                                                                                                       

Ακριβές Αντίγραφο 

Περιστέρι, 02/05/2012 

Ο Πρόεδρος 

 
Ανδρέας Α. Μποζίκας 
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20/04/2012 
Αρ. πρωτ. 1346  

 
Προς: Εκτελεστική Επιτροπή  

 
Θέμα: Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2012 προς την 
Εκτελεστική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
 
Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 
η οικονομική επιτροπή(Εκτελεστική Επιτροπή για τους Συνδέσμους)  ελέγχει την 
υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 
δημοτικό (∆ιοικητικό συμβούλιο για τους Συνδέσμους), στην οποία παρουσιάζεται 
η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου. Η έκθεση αυτή στην οποία 
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 
 
 
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την 
παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: 
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 
υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία 
έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 
προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου 
κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση 
είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα 
έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το 
οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα 
παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί 
σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή 
υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης». 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 
40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων 
τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των ∆ήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από 
την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 



υπηρεσιών του οικείου ∆ήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως 
και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 

 
 
Με την αριθ. 21/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 50091/46912/25-01-
2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής.  
 
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Συνδέσμου αφού έλαβε υπόψη 
της:  
 

 την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 
 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
 η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) 

«Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ∆ήμων και 
Περιφερειών» 

 την αριθ. 21/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012  και εγκρίθηκε με την αριθ. 
50091/46912/25-01-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται 
στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου.. 

 
 
 

εισηγούμαστε προς την Εκτελεστική Επιτροπή 
 

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο διοικητικό 
συμβούλιο από την Εκτελεστική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους 
πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Συνδέσμου, 
με βάση  τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, 
όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του..  

 

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Εκτελεστική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:  

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου του 
έτους 2012. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου τριμήνου του 
έτους 2012. 

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 1ου τριμήνου του έτους 2012. 

 

 

 



β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, κατά το 1ο  
τρίμηνο, στον προϋπολογισμό μας δεν παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις στην 
εγγραφή των εσόδων μας και δεν χρειάζεται αναμόρφωση για την μείωσή τους. 
Περαιτέρω οι Κ.Α.Ε στο σκέλος των δαπανών υλοποιούνται στα πλαίσια που έχει 
καθορίσει η διοίκηση κατά την έγκριση του προϋπολογισμού μας. 
 
 
  
 
 

 
Για την οικονομική  υπηρεσία 

 
Ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
 
 

Γιαννούσης Γεώργιος 
ΠΕ ∆ιοικητικού/Οικονομικού 
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