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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Από τα πρακτικά της 06-05-2020 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     συνεδρίασης της Εκτελεστικής 

 *******       Επιτροπής του Συνδέσμου 

 

Αριθμός  Απόφασης   15 / 2020 

 

Θ Ε Μ Α: «Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020» 

 

Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου, σήμερα στις 6 του μήνα Μαΐου 

του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14.30΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθμ. 

1389/27-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006, 

δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν όλοι παρόντες: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πατέλης Θεόφιλος 

2. Κυριακίδης Γρηγόριος 

3. Πασχαλίδου Μαρία 

 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης περί «αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 

οικονομικού έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006. 

β) Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με 

την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις 

διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014. 

γ) Την αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β΄/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

δ) Την αριθμ. 1392/27-04-2020 εισήγηση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του 

Συνδέσμου. 

ε) Την αριθμ. 6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου περί εκχώρησης 

αρμοδιοτήτων προς την Εκτελεστική Επιτροπή. 
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 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι σύμφωνα παρ. 9 

του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 4 του 

άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του 

άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου 

των οικονομικών υπηρεσιών, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό 

διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. 

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε 

αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του 

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Οι ανωτέρω 

αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο (η υποχρέωση αυτή 

θεωρείται καταργηθείσα με το άρθρο 116 του ν. 4555/2018 και την αριθμ. 42203/27/13-8-

2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ). Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010, γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί 

διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία 

Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010. Τα στοιχεία 

που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 40038/9-9-2011 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 Με βάση τα αναφερόμενα στην αριθμ. 1392/27-04-2020 εισήγηση της προϊσταμένης 

της οικονομικής υπηρεσίας του Συνδέσμου, από 1-1-2020 έως 31-3-2020 παρατηρείται 

ικανοποιητική και εντός των τιθεμένων με τον προϋπολογισμό στόχων ροή των εσόδων, 

αφού όσον αφορά τα τακτικά έσοδα εισπράχθηκε το 33% των προϋπολογισθέντων, ποσοστό 

που κρίνεται ικανοποιητικό. Στο σκέλος των δαπανών, τα πραγματοποιηθέντα έξοδα 

αντιστοιχούν στο 12% των προϋπολογισθέντων, δηλαδή κινούνται πολύ καλύτερα των 

στόχων που είχαν τεθεί με την ψήφιση του προϋπολογισμού ως απόρροια της ορθής και 

συνετής οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου.  

 Συνεπώς, σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου του 

οικονομικού έτους 2020, αυτός υλοποιείται ευνοϊκότερα από τις προβλέψεις και επομένως 

δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

 

 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση 

του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006. 

β) Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με 

την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις 

διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014. 
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γ) Την αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β΄/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

δ) Την αριθμ. 1392/27-04-2020 εισήγηση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του 

Συνδέσμου. 

ε) Την αριθμ. 6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου περί εκχώρησης 

αρμοδιοτήτων προς την Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ 

τριμήνου του οικονομικού έτους 2020, δηλαδή από 1-1-2020 έως 31-3-2020. 

Β. Η έκθεση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.  

Γ. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ 

τριμήνου του οικονομικού έτους 2020, ο οποίος υλοποιήθηκε ευνοϊκότερα από τις 

προβλέψεις, που είχαν τεθεί κατά την κατάρτιση και ψήφισή του και επομένως δεν απαιτείται 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α: 15. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

       Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου   Ο Γραμματέας   Τα μέλη 

 

 

Πατέλης Θεόφιλος         Παζαρλόγλου Θανάσης 

Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης            ΠΕ Διοικητικός 
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