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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ     Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 26-8-2013 

ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

Αξηζκφο  Απφθαζεο   33 / 2013 

 

Θ Ε Μ Α: «Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ» 

 

 Σηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 26 ηνπ κήλα 

Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 09.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, χζηεξα 

απφ ηελ αξηζκ. 1974/19-8-2013 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 φινη παξφληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο – Κσλζηαληίλνο 

2. Ιζααθίδε Άληδεια  

3. Φαζθαιήο Νηθφιανο 

 

 

 Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ», έζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε 

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 3979/2011. 

γ) Τελ αξηζκ. 40038/9-9-2011 (ΦΔΚ 2007/Β΄/9-9-2011) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

δ) Τελ αξηζκ. 1888/24-7-2013 εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Σπλδέζκνπ. 

 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο φηη ζχκθσλα παξ. 9 

ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ παξ. 4 ηνπ 
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άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 3979/2011, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ππνβάιιεη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έθζεζεο ηξίκελν. 

Σηελ έθζεζε δηαηππψλνληαη θαη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο. Η έθζεζε 

ππνβάιιεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ 

θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Δάλ κε ηελ έθζεζε ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ θάζε 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, δηαπηζησζεί, ζχκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ 

εζφδσλ, φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ δελ 

πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην Σπκβνχιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά 

ζε αλακφξθσζε απηνχ, εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, κεηψλνληαο ζην 

πξαγκαηηθφ χςνο ηα παξαπάλσ έζνδα θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα 

κελ θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο. Η απφθαζε απηή 

ππνβάιιεηαη ζην γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν. Τα ζηνηρεία 

πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε έθζεζε, έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ αξηζκ. 40038/9-9-2011 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

 Με βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αξηζκ. 1888/24-7-2013 εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο 

ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ, απφ 1-4-2013 έσο 30-6-2013 παξαηεξείηαη 

πξνβιέςηκε ξνή ησλ εζφδσλ, αθνχ φζνλ αθνξά ηα ηαθηηθά έζνδα εηζπξάρζεθε ην 18% ησλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ. Τν πνζνζηφ απηφ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο κε 

είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ ησλ δήκσλ ηειψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηεο κε θαηαβνιήο ησλ 

κηζζσκάησλ απφ αθίλεηε πεξηνπζία θαη ηεο ειάρηζηεο, ιφγσ ρξνληθήο ζπγθπξίαο, πξνζφδσλ 

απφ ηφθνπο πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ. Σην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ηα πξαγκαηνπνηεζέληα 

έμνδα αληηζηνηρνχλ ζην 15% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ, δειαδή θηλνχληαη πνιχ θαιχηεξα ησλ 

ζηφρσλ, πνπ είραλ ηεζεί κε ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Απφξξνηα ηεο νξζήο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Σπλδέζκνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη απφ 1-4-2013 έσο 30-6-

2013 ην θαζαξφ δηαρεηξηζηηθφ πιεφλαζκα (έζνδα - έμνδα) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 37.041,25 

επξψ. 

 Όια ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ 

πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν νπνίνο πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο.  

 

 

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

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε 

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 3979/2011. 

γ) Τελ αξηζκ. 40038/9-9-2011 (ΦΔΚ 2007/Β΄/9-9-2011) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

δ) Τελ αξηζκ. 1888/24-7-2013 εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Σπλδέζκνπ. 
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Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Δγθξίλεη ηελ έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ 1-4-

2013 έσο 30-6-2013. 

Β. Η έθζεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπλδέζκνπ.  

Γ. Δθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 

ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ν νπνίνο πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, πνπ 

είραλ ηεζεί θαηά ηελ ςήθηζή ηνπ. 

 

Η απφθαζε απηή έιαβε  α/α: 33 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

   Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο-Κσλζηαληίλνο  Παδαξιφγινπ Θαλάζεο 

    Γεκνηηθφο Σχκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθφο 
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