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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. 32ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 255/2014 της Ε.Ε.

Στις  23 Οκτωβρίου  2014,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  13.00,  στο Περιστέρι,  έδρα  του
ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην
32η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας,  ύστερα  από  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Ανδρέα  Μποζίκα,  που  έγκαιρα
επιδόθηκε  στους  ενδιαφερόμενους,  όπως  ο  Δημοτικός  και  Κοινοτικός  Κώδικας
προβλέπει, δηλαδή την 13/10/2014

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 12ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψης απόφασης για την
έκθεση  3ου  τριμήνου  του  προϋπολογισμού  του  ΑΣΔΑ  οικονομικού  έτους
2014» και λέει τα εξής:
Η περίπτωση β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ
87Α, 07/07/2010), προβλέπει ότι "Η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του
προϋπολογισμού  και  υποβάλλει  ανα  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 ιστοσελιδα του δήμου".
Η παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης



 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποίηθηκε
από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α, 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  τυχον  παρατηρήσεις  της  μειοψηφίας.  Η  έκθεση
υποβάλλεται εντός αποκλειστικης προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε
τριμήνου  και  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  του  οικείου  δήμου.  Εαν  με  την  ανωτέρω
έκθεση  του  δευτέρου  τριμήνου  κάθε  οικονομικού  έτους  διαπιστωθεί  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  εντος  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
προϋπολογισμος. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με
απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης".
Σε  συνέχεια  της  ανωτέρω  διάταξης  εκδόθηκε  η  υπ'  αριθ.  40038/09.09.2011
Απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  "Καθορισμος  των  στοιχείων  τα  οποία
πειρλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των
Δήμων 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  Δήμου  ή  της  οικείας  περιφέρειας  αντίστοιχα"  και  ότι  "Η  τριμηνιαία  έκθεση
των  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  των  δήμων,  συντάσσεται
σύμφωνα  με  τα  υποδείγματα  1  .εως  κα  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
"Διοικητικά συμβούλια συνδέσμων, λιμενικών ταμείων ΟΤΑ και Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων  (ΦΟΔΣΑ)"  (ΑΔΑ: 4ΑΛ3ΚΕ) προβλέπεται οτι  "Στις περιπτώσεις
όπου  ρυθμίσεις  του  ΚΔΚ  για  τη  λειτουργία  συνδέσμων  παραπέμπουν  σε  ανάλογη
εφαρμογή  άρθρων  του  ΚΔΚ,  τα  οποία  πλέον  έχουν  καταργηθεί  από  αντίστοιχα
νεότερα  άρθρα  του Ν.3852/2010,  θα  εφαρμοστούν  ανάλογα  τα  άρθρα  του  νόμου
αυτού,  και  όχι  τα  άρθρα  του  ΚΔΚ",  δηλαδή  οι  αρμοδιότητες  της  δημαρχιακής
επιτροπής (που αποτελούσαν, σύμφωνα με το άρθρο 247, παρ.1 του Ν.3463/2006
"Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων",  αρμοδιότητες  της  Εκτελεστικής
Επιτροπής  του Δήμου  και  που  πλέον  μεταφέρονται  στην Οικονομική  Επιτροπή  και
στην  Επιτροπή  Ποιότητας  ζωής,  του  Δήμου,  αποτελούν  αρμοδιότητες  της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου.
Με  το  υπ'  αριθ.  3739/20102014  έγγραφό  του  ο  Διευθυντής  Διοικητικών  και
Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  ΑΣΔΑ  κατέθεσε  την  εισήγησή  του  επί  του  θέματος
(συνημμένη).
Όπως  προκύπτει  από  την  εισήγηση  του  Διευθυντή  Διοικητικών  και  Οικονομικών
Υπηρεσιών τoυ ΑΣΔΑ για την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, κατα

 



το 3ο τρίμηνο, στον προϋπολογισμό μας, δεν παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις,
ενώ οι ΚΑΕ στο σκέλος των δαπανών υλοποιούνται στο πλαίσιο, που έχει καθορίσει η
Διοίκηση του Συνδέσμου.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ έχοντας υπόψη:
1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3463/2006  "Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων"
(ΦΕΚ 114Α), όπως ισχύουν 
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΟΡΕΓΣΙ2) απόφαση του ΔΣ περί  "Εκχώρησης
αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3.  Τον  προϋπολογισμό  2014  του  ΑΣΔΑ,  όπως  ψηφίστηκε  με  την  22/2013  (ΑΔΑ:
ΒΛ1ΓΟΡΕΓΡΦ2)  απόφαση  του  Δ.Σ.  και  ισχύει  σήμερα,  4.  Τις  διατάξεις  του
Ν.3852/2010  "Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
5.  Την  υπ'  αριθ.  40038/09.09.2011  (ΦΕΚ  2007/Β'/09.09.2011)  απόφαση  του
Υπουργού Εσωτερικών "Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην
εκθεση  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  των  δήμων  και
περιφερειών"
6.  Την  υπ'  αριθ.  3739/20102014  εισήγηση  του  Διευθυντή  Διοικητικών  και
Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Την εισήγηση του Προέδρου 
και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει  και  εγκρίνει  την  έκθεση  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  του  3ου
Τριμήνου του έτους 2014, ως εξής: 
 Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων 3ου τριμήνου
του έτους 2014 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1
  Τα  αποτελέσματα  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  των  δαπανών  3ου
τριμήνου του έτους 2014 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2
  Τα  αποτελέσματα  ισολογισμού  3ου  τριμήνου  του  έτους  2014  εμφανίζονται
στον συνήμμένο πίνακα 3
Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης
Σύμφωνα  με  την  πορεία  και  την  είσπραξη  των  εσόδων  κατα  το  3ο  τρίμηνο,
στον  προϋπολογισμό  μας,  δεν  παρουσιάζονται  σημαντικές  αποκλίσεις,  ενώ  οι
ΚΑΕ στο σκέλος των δαπανών υλοποιούνται στο πλαίσιο, που έχει καθορίσει η
Διοίκηση του Συνδέσμου.

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 255/2014 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

 Ανδρέας Α. Μποζίκας

Τα Μέλη

Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης



Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 23/10/2014
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας

 

   

    Εσωτερική Διανομή:  
Συνημμένο Αρχείο  
2103EISHGHSH.pdf Επισκόπιση
2103PINAKES.pdf Επισκόπιση
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