
 
                                      

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                 Σοφάδες 8-6-2016 
ΔΗΜΟΣ  ΣΟΦΑΔΩΝ                                                                   Αριθ. Πρωτ.406  
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΟΦΑΔΩΝ» 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθ.8/3-6-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΣΟΦΑΔΩΝ  
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 78/2016 
Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2016(Α’ τρίμηνο) του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων 
       Στους Σοφάδες σήμερα στις 3 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος 
Παρασκευή   και ώρα 10.00΄, στο Δημοτικό Κατάστημα και ύστερα από την υπ' αριθμ. 
376/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π. η οποία έγινε σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΟΦΑΔΩΝ. 
       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  εννέα (9) 
Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες έξι (6) Σύμβουλοι, και απόντες τρείς (3) σύμβουλοι όπως 
φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρόντες  Απόντες 
1.  Τουλιάς Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ  
2.  Κοντοβάς Δημήτριος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ  
3.  Γώγος Ηλίας Μέλος ΠΑΡΩΝ  
4.  Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης Μέλος ΠΑΡΩΝ  
5.  Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος ΠΑΡΩΝ  
6.  Κλιάρης Δημήτριος Μέλος   ΑΠΩΝ 
7.  Φαλούτσος Βασίλειος Μέλος   ΑΠΩΝ 
8.  Παπάρας Δημήτριος Μέλος   ΑΠΩΝ 
9.  Βολωτά Ιωάννα Μέλος ΠΑΡΟΥΣΑ  
οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος σύμφωνα με την παρ.2. του 
άρθρου 96 του Ν. 3463/2006( Κώδικας Δήμων κ΄ Κοινοτήτων), ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφομένων στην 
πρόσκληση ημερήσιας διάταξης θεμάτων. 
      Καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
τέλεσε η υπάλληλος του Ν.Π. Ντάλη Χαρίκλεια. 
      Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε τα εξής: 
      Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 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. 
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        Σύμφωνα 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 το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
       «Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών 
υπηρεσιών του οικείου Δήμου, 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. Εάν, με την 
ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από 
την οικονομική 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 δημοτικό 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 οικονομική 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 δημοτικό 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 δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του οικείου Δήμου 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 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 δημοτικό συμβούλιο 
από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών 
του οικείου Δήμου. 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. 
 Στο άρθρο 233 του Ν.3463/06  το οποίο αναφέρεται στα ιδρύματα αλλά ισχύει κατ' αναλογία 
και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ορίζονται τα εξής: 
«1. Το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρός του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως προς τη 
διοίκηση του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, δημάρχου και οικονομικής 
επιτροπής, αντιστοίχως». 
       Με την αριθ. 126/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του έτους 2016, τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1/2016 και 8/2016 αποφάσεις 
Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την αριθ. 390/28126/26-2-2016 απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας 
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      Με βάση τα παραπάνω η  οικονομική διαχειρίστρια του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. με το αριθ. 378/30-
5-2016 έγγραφο, κοινοποίησε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εισήγηση σχετικά με την 
έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α´ τριμήνου του έτους 2016.(πίνακες εσόδων και 
εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.) 
       Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. όπως προβεί στη σύνταξη της έκθεσης 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2016 και την έγκριση αυτής. 
To Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη του: 

 την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 
 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει  
 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» 

 το άρθρο 233 του Ν.3463/06  
 την αριθ. 126/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2016. 
  τις αριθ. 1/2016 και 8/2016 αποφάσεις του  Δ.Σ. με τις οποίες τροποποιήθηκε   
  την αριθ. 390/28126/26-2-2016 απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με 

την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δ.Ο.Π.ΑΠ.Σ. οικ. έτους 2016  
  Το αριθ. 378/30-5-2016 έγγραφο της  οικονομικής διαχειρίστριας του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. 

σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 
2016 

 τις απόψεις-τοποθετήσεις-προτάσεις-αντιρρήσεις των διοικητικών συμβούλων και 
μετά από διαλογική συζήτηση. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Α. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2016 
ως ακολούθως:  
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2016 
εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. 
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2016 
εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. 
Β. Εγκρίνει  την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2016  
Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 78/2016 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                               Ακριβές απόσπασμα 

Σοφάδες 8-6-2016 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

                                           ΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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