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                        Αριθμός Απόφασης     : 2/22-01-2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
2020. 
 
   Σήμερα την 22η Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 13:00 
έως 15:00, πραγματοποιήθηκε, δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex 
Meetings), η 1η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου 
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-
03-2020, 163/29-05-2020 με την υπ’ αριθ. πρωτ. 60249/22-09-2020 και την 
426/13/11/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 850/τ.Β’/13-03-2020) και το άρθρο 2 του Ν.4682/03-04-2020 
(ΦΕΚ 76/τ.Α’/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11-03-2020) και κατόπιν από 
την υπ’ αριθ. 537/18-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Μιχαήλ 
Γεράνη, η οποία επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, 
σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 και το άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018. 
  Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη 
της Εκτελεστικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: 

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 

1. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ (Πρόεδρος της Ε.Ε) 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.)                  
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (Μέλος) 
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ (Μέλος) 
5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ (Μέλος) 
6. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ (Μέλος) 
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Μέλος) 

 
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Εκτελεστική 
Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον ενός (1) έκτακτου θέματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4555/2018. 
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   Άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. 
Μιχαήλ Γεράνη. Η γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής, κα Κυριακή Ιωαννίδου, τήρησε 
τα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
Θέμα 1ο  
  Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την «Έγκριση 
έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2020», έθεσε υπόψη των μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής την από 15-01-2020 εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής: 
 
  «Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η 
Οικονομική Επιτροπή, (στην περίπτωση του Φο.Δ.Σ.Α. η Εκτελεστική), ελέγχει την 
υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό 
συμβούλιο (στην περίπτωση του Φο.Δ.Σ.Α. το Διοικητικό συμβούλιο), στην οποία 
παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου (στην περίπτωση του 
Φο.Δ.Σ.Α. του Περιφερειακού Συνδέσμου). Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και 
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 
Περιφερειακού 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 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής: 
 

    Η Εκτελεστική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών 
υπηρεσιών του οικείου Περιφερειακού Συνδέσμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει 
στο Διοικητικό 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 αυτήν η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, 
καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της 
υποβάλλεται στο Διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη 
κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε 
οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Εκτελεστική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και 
την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί 
υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της 
χρήσης, το Διοικητικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με 
απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή 
σε αυτό της έκθεσης από την Εκτελεστική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην 
καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από 
την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό 
διαπιστώνεται από το Διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας 
προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή 
Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του 
Διοικητικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Περιφερειακού Συνδέσμου 
και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), 
γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 
Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του 
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άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή 
και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 
αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
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 Δήμων και Περιφερειών», στην 
οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Διοικητικό συμβούλιο 
από την Εκτελεστική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών 
του οικείου Περιφερειακού Συνδέσμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού των Φο.Δ.Σ.Α., συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, 
που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

    Με την αριθ. 9/2019 (ΑΔΑ: 6Ν05ΟΞΧΝ-Ν6Γ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1034/16-01-
2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 
Με την 8/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, οι ανωτέρω αρμοδιότητες (έγκριση αποτελεσμάτων 
εκτέλεσης προϋπολογισμού καθώς και αναμορφώσεις προϋπολογισμού), εκχωρήθηκαν στην 
Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία και θα εγκρίνει τις καταστάσεις που περιλαμβάνονται στην 
τριμηνιαία έκθεση. 
Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2020 εγκρίθηκε από την 
Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αρ. 264/2020 απόφασή της και έλαβε ΑΔΑ: 695ΚΟΞΧΝ-
Ξ6Σ. 

    
   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, 
 την 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 Δήμων και Περιφερειών», 

 την αριθ. 9/2019 (ΑΔΑ: 6Ν05ΟΞΧΝ-Ν6Γ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1034/16-
01-2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 

 την 8/2014 απόφ. Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα 
στην Εκτελεστική Επιτροπή, 

 την αριθ. 403/2020 απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 695ΚΟΞΧΝ-Ξ6Σ «Τριμηνιαία 
έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 
Μακεδονίας Γ’ τριμήνου 2020», 

 τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 
και στοιχεία του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, 

 

εισηγούμαστε προς την Εκτελεστική επιτροπή 
 

    Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν 
συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Φο.Δ.Σ.Α., με βάση τα πραγματοποιηθέντα 
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έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 
στοιχεία του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας.  
 

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Εκτελεστική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 
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Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Δ’ τριμήνου έτους 2020. 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Δ’ τριμήνου έτους 2020. 
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Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2020. 
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     Στο ΦΕΚ 2942/Β/20-07-2018, δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 34574/05-07-2018 «Καθορισμός 

διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των 

προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA.», με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ 

άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων 

οικονομικών αποτελεσμάτων. Περαιτέρω, με το αρ. πρωτ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Υπ. 

Εσωτερικών, δόθηκαν οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και 

διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών 

στόχων μέσω των ΟΠΔ. 
    Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Οικονομική Υπηρεσία, προχώρησε στην υποχρεωτική 
αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ 2020, σύμφωνα με τους νέους Πίνακες Στοχοθεσίας 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων, σε συνάρτηση και με την υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ. Η 
απόφαση αυτή, Εκτελεστικής Επιτροπής, έλαβε αριθμό 45/2020 (ΑΔΑ: 9ΒΣΜΟΞΧΝ-ΠΒΚ) και 
επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 11540/06-03-2020 απόφ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης.  

    Λαμβάνοντας υπόψη την αναμόρφωση της Στοχοθεσίας, αλλά και την τροποποίηση της 

μεθοδολογίας κατάρτισης των ΟΠΔ και των κριτηρίων ελέγχου επίτευξης των στόχων 

οικονομικών αποτελεσμάτων, η Υπηρεσία προχώρησε στον έλεγχο επίτευξης των οικονομικών 

στόχων του 4ου τριμήνου 2020, σύμφωνα με το Παράδειγμα 1, του Παραρτήματος Β, του αρ. 

πρωτ. 44485/06-08-2018 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών. Ακολούθως, παρατίθενται το σχετικό 

απόσπασμα του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 

Μακεδονίας για το Δ’ τρίμηνο (Πίνακας 1) και ο αντίστοιχος πίνακας εκτέλεσης Π/Υ (Πίνακας 2). 
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    Από τους ανωτέρω πίνακες, κρίνουμε ότι δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα 

που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν. Κατά συνέπεια δεν συντρέχει περίπτωση μείωσης των 

εσόδων, με αντίστοιχη μείωση του σκέλους των δαπανών. Δεν διαπιστώνεται ανάγκη 

υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού». 

 
   Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
   Η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας μετά 
από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω και το άρθρο 246 του Ν. 
3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την 
υπ’ αριθμ. οικ 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/9.9.2011 τεύχος Β) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την 8/2014 και 9/2019 αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και την 403/2020 απόφ. 
Εκτελεστικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 695ΚΟΞΧΝ-Ξ6Σ «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού 
Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας Γ’ τριμήνου 2020», την ΚΥΑ 34574/05-
07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τεύχος Β), τις οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο 
Εσωτερικών με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 44485/06-08-2018 έγγραφο και την από 15-01-2020 εισήγηση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας: 

      
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Ελέγχοντας α) την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Δ’ τρίμηνο, β) την εισήγηση 
της οικονομικής υπηρεσίας και γ) την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου, δεν διαπίστωσε 
ανάγκη υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.  

2. Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 
Περιφερειακού Συνδέσμου κατά το Δ’ τρίμηνο του έτους 2020, με οικονομικά στοιχεία όπως 
αυτά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας και εμφαίνονται στους πίνακες:  
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Δ’ τριμήνου έτους 2020. 
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Δ’ τριμήνου έτους 2020. 

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2020. 

3. Η παρούσα, μετά των συνημμένων της, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού 

Συνδέσμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 

Διαύγεια»). Να αποσταλεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας και να γνωστοποιηθούν οι σχετικοί αριθμοί 

διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στην υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
 
Η αποστολή της ψήφου των παρόντων μελών της Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 
με τις εγκυκλίους 40/ΑΠ 20930/31-03-2020 και 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2021. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως: 

                                              Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                          
 
 
                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
    ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ                                     ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 

         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ                                         Πρόεδρος Δ.Σ. 
              ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ                   Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη    

                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΞΥΨΟΞΧΝ-ΕΑΩ
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