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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                     
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Αρ. Αποφ. 442/2019        

Συνεδρίαση 30η 
  
ΘΕΜΑ έκτακτο 6ο: Επί της 391/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που 
αφορά την έγκριση υποβολής της Γ ́ Τριµηνιαίας Έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης 
του Προϋπολογισµού, περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου οικ. έτους 2019. 
Αξιολόγηση και έλεγχος επίτευξης στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών 
αποτελεσµάτων του ∆ήµου Γ ́ τριµήνου. 
 
Στην Κηφισιά σήµερα, την 11η του µηνός ∆εκεµβρίου έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 20.00µ.µ. και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του 
Πολιτιστικού Κέντρου), µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που έγινε 
κατά τους ορισµούς του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραµµα Κλεισθένης» και κοινοποιήθηκε µε 
κάθε πρόσφορο µέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του Ν. 3463/2006 και 62-71 
του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τα άρθρα 70-75 του 
Ν.4555/2018. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ - ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ 
 
ΜΕΛΗ: ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,                  
ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ), ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΗ),                   
ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΜΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ),                 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,                       
ΚΥΡΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,             
ΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΆΝΝΑ, ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,          
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΠΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,          
ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ, 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΕΒ∆ΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 
(ΣΑΝΤΥ), ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
 
Οι απουσιάζοντες ∆.Σ. προσκλήθηκαν νόµιµα, µε την υπ’αρ. 46332/06-12-2019 
πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νοµίµως σε αυτούς δια αποστολής και επιδόσεως, 
τρεις πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και είναι κατά την εκφώνηση του 
καταλόγου οι κ.κ. Τσιλιγκίρης, Κύρλος, Κορογιαννάκη, Ελευθεράκης, Ασυλογιστάκης. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Κηφισιά, 12 ∆εκεµβρίου 2019 
Αρ. Πρωτ.: 47179 
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Οι παρόντες ∆.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Αυλήτης, 
Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Βλάχου, Κουρέπης, Κασιµάτη, Καραλή, Παπαδηµητρίου, 
Κόκκαλης, Ζαπάντης, Χιωτάκης, Κεφαλά, Ανδρεαδάκης, Κατσίµπας, Λιανός, 
∆ιονυσιώτης, Καπετανάκη, Πάντου, Καραγιαννάκης, Βάρσος, Λαµπρινός, Ποντικάκη, 
Παπαδόπουλος, Μαρκεσίνης, Λαχανάς, Τσούλος, Μακρής, Παπάζογλου, Σεβδαλή, 
Πατρινού – Ντελ Τόρο, Σκορδίλης, Κανακάκης, Καλός, Κουρµαδιάς, Μήλας, 
Καπάτσος.  
 
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του                       
Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου µελών 41 παρίστανται 36. 
 
Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 6ου έκτακτου θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Κορογιαννάκη, Ασυλογιστάκης.  
 
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6ου έκτακτου θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος     
κ. Κανακάκης. 
 
Ο ∆ήµαρχος προσκλήθηκε νόµιµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του 
Ν.4555/18, και παρευρίσκεται στη συζήτηση του 6ου έκτακτου θέµατος. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγείται το 6ο έκτακτο θέµα το οποίο αφορά την έγκριση επί της 
391/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση υποβολής 
της Γ ́ Τριµηνιαίας Έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού, 
περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου οικ. έτους 2019. Αξιολόγηση και έλεγχος 
επίτευξης στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου 
Γ ́ τριµήνου. 
 
Το Σώµα σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 436/2019 απόφασή του, χαρακτηρίζει το 6ο 
έκτακτο θέµα κατά πλειοψηφία ως κατεπείγον και δέχεται τη συζήτησή του εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώµατος την υπ’ αρ. 391/2019 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των 
άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) «Ρυθµίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα». 
 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθµιση του 
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) 
«Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα». 
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) 
«Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα». 
 

5. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 39 του Ν. 4257/2014. 

 
6. Την 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2007/τ. Β/9-9-2011). 
 
7. Το άρθρο 2 της υπ΄αρ. πρωτ. ΚΥΑ 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) 

¨Έλεγχος και κριτήρια  επίτευξης των οικονοµικών στόχων¨. 
 

8. Τις οδηγίες της ΚΥΑ 34574/20-07-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, καθώς και τα υπ΄αρ. πρωτ. 44485/06-08-2018 και  65272/19-11-
2018 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 
9. Την από 06/12/2019 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία 

αναφέρει ότι σε εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, µε το παρόν υποβάλλεται η 
δεύτερη (3η) τριµηνιαία έκθεση (Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2019) για τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων, συσχετισµένη 
µε τους τιθέµενους στόχους και συνακόλουθα µε τις αποκλίσεις από αυτούς. Η 
έκθεση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα στην  ως άνω απόφαση  
υποδείγµατα. 

 
Α. Ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του Π/Υ εσόδων-δαπανών και απλήρωτων 
υποχρεώσεων και τις αποκλίσεις του τριµήνου σε σχέση µε τους τιθέµενους στόχους 
εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα : 
 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ  
ΕΩΣ 30/9/2019  ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

       

       

 Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α και ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ Γραµµή 3α, 3β και 4 του πίνακα στοχοθεσίας  Παρατηρήσεις 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
30/9/2019 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
1/1/2019-30/9/2019   

 01. 226.859,00 153.499,00   

 02. 177.248,00 147.475,00   

 03. 12.832.144,54 8.597.962,00   

 04. 4.372.454,10 2.915.093,00   

 05. 4.410.191,64 3.488.707,00   

 07. 26.733,28 10.831,00   

 11 0,00 0,00   

 1213       

 1219   46.475,00   

 1326 12.759.178,91     

 1329       

 14 16.000,00 0,00   

 15 823.564,00 416.673,00   

 16 93.363,00 

25.286.239,49 

64.405,00   

 21 5.370.179,00 5.400.444,00   

 22 69.346,00 
4.810.581,38 

120.728,00   

 32-85 1.236.158,00 856.712,75 1.057.964,00   

 ΣΥΝΟΛΑ 42.413.419,47 30.953.533,62 22.420.256,00   
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Υπολογισµός απόκλισης : 
 

 
    

  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
 Ι∆ΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 ΠΟΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

η απόκλιση των ιδίων εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ 
ελέγχονται διακριτά και εφαρµόζεται η  
µεθοδολογία υπολογισµού της απόκλισης Εσόδων  
( άρθρο 2 παρ. 5 της ΚΥΑ 34574/18) 

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 22.420.256,00   

  ΣΤΟΧΟΣ 30.953.533,62   

  ΑΠΟΚΛΙΣΗ -8.533.277,62 -28% 

ο έλεγχος επίτευξης στόχων πραγµατοποιείται  
από το Παρατηρητήριο επί του συνολικού στόχου  
των Υποοµάδων  
"Ίδια έσοδα" και "έσοδα ΠΟΕ" 

       

 

Καταγραφή ποσού που θα ληφθεί υπόψη ως σύνολο εσόδων 
για τον υπολογισµό της απόκλισης εσόδων  
   

   στόχος πραγµατοποιηθέντα  

  

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 
31/12 

15.700.815,
00 15.700.815,00 

συµπληρώνεται βάσει στατιστικού δελτίου  
της 31/12 ή βάσει 
λογ/µου 38 της γενικής λογιστικής ,  
τα οποία πρέπει να ταυτίζονται 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
(ΟΜΑ∆Α 5) 

44.368.592,
82 35.620.100,00  

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΌ∆ΩΝ 

60.069.40
7,82 51.320.915,00   

 

 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
30/9/2019 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
1/1/2019-30/9/2019  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 113.283.441,00 

60.069.407,
82 51.320.915,00 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Συµπεριλαµβάνον
ται και τα 
διαθέσιµα έναρξης 

  

  

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 51.320.915,00   

 ΣΤΟΧΟΣ 60.069.407,82   

 
ΑΠΟΚΛΙΣ
Η -8.748.492,82    -15%  

     

     

     

 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
30/9/2019 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
1/1/2019-30/9/2019   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 113.283.440,00 54.424.635,30 37.094.960,00   

      

     

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ    

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 37.094.960,00 

 ΣΤΟΧΟΣ 54.424.635,30 

  ΑΠΟΚΛΙΣΗ -17.329.675,30 

   

 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠ∆  

 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ -8.748.492,82  

 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ -17.329.675,30  

  ΑΠΟΚΛΙΣΗ 8.581.182,48  
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  ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2.217.529,84  

  ΣΤΟΧΟΣ 1.500.000,00  

   ΑΠΟΚΛΙΣΗ 717.529,84  
 

    

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠ∆ 

  
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ 
ΑΠΟΤ/ΤΟΣ 8.581.182,48 

  
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 717.529,84 

  ΑΠΟΚΛΙΣΗ 7.863.652,64 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 13,09 

Η αναγωγή της απόκλισης σε 
ποσοστό πραγµατοποιείται µε 
τον τύπο  
(Απόκλιση Οικονοµικού 
Αποτελ. ΟΠ∆ / ]\Στόχο 
Συνολικών  
Εσόδων = Απόκλιση 
Οικονοµικού αποτελέσµατος 
ΟΠ∆ (%) 

 

 
Προσοχή : Οι αναµορφώσεις του προϋπολογισµού που πραγµατοποιούνται µετά την 
υποχρεωτική αναµόρφωση των στόχων (δηλαδή τον Φεβρουάριο ή και τον Ιούνιο ) και 
µεταβάλλουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού  

 

λαµβάνονται υπόψη , κατά τον υπολογισµό της απόκλισης .  
Συγκεκριµένα το ποσοστό µεταβολής µεταξύ του συνολικού ύψους του προϋπολογισµού, 
βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία ,  

 
και του αναµορφωµένου Π/Υ εφαρµόζεται ως συντελεστής, στους στόχους συνολικών 
εσόδων και εξόδων προκειµένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση (άρθρο 2 περ.4) 

       

       

   

Σύνολο  Π/Υ αρχικού  βάσει του 
οποίου έχει καταρτιστεί η  
στοχοθεσία  108.248.554,61   

   

∆ιαµορφ/νος Π/Υ  (µετά από την 
αναµόρφωση της στοχοθεσίας 
φεβρουαρίου ή Ιουνίου) 113.283.440,00   

       

  τύπος που ισχύει συντελεστής  
( ∆ιαµο/νος Π/Υ-αρχικός 
Π/Υ)  

*100% 
 

                        αρχικός Π/Υ    

       

   άρα 5.034.885,39  

            108.248.554,61 4,65%  

 
Οριστικά στοιχεία για στόχους 
εσόδων και εξόδων      

  στόχος αρχικός 
ποσό µεταβολής από 

εφαρµογή συντελεστή οριστικό ποσό στόχου   

 

Στόχος 
συνόλου 
Εσόδων 60.069.407,82 2.793.964,18 62.863.372,00   

 

Στόχος 
συνόλου 
εξόδων 54.424.635,30 2.531.413,03 56.956.048,33   
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ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΟΠ∆   

   ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ -11.542.457,00   

   ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ -19.861.088,33   

    ΑΠΟΚΛΙΣΗ 8.318.631,33   

       

       

   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΟΠ∆   

   
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ 
ΑΠΟΤ/ΤΟΣ 8.318.631,33   

   
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 717.529,84   

   ΑΠΟΚΛΙΣΗ 7.601.101,49   

   ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 12,09%   

 

Σηµειώνεται : 
 
Για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων, λήφθηκαν υπόψη 
οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/20-7-2018 του Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών, του 
εγγράφου 44485/6-8-2018  και 65270/19-11-18 του Υπουργείου Εσωτερικών και η χρονική 
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους, καθώς και η εποχικότητα 
των εσόδων-εξόδων σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο µπορούσε να 
αξιοποιηθεί, προκειµένου να αποδοθεί πρόγραµµα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης το 
πρόγραµµα καταρτίστηκε µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, υπό την 
έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, 
περιλαµβανοµένου του ταµειακού υπολοίπου. 
Με βάση τα ανωτέρω, ο ∆ήµος προέβη στην κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας όπως αυτός 
προβλέπεται στην ΚΥΑ 34574/2018, ο οποίος εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 
υπ΄ αρ. απόφαση 690/2018 και  εστάλη  στην  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  για έλεγχο. 
 
 Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον εντοπισµό των αποκλίσεων ισχύει : 
• ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «Εκτέλεση µείον Στόχος», 

• ως προς το σκέλος των δαπανών, η σχέση «Εκτέλεση µείον Στόχος», 

• ως προς το ταµειακό αποτέλεσµα ΟΠ∆, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων µείον 
Απόκλιση Εξόδων», 

• ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των 
απλήρωτων υποχρεώσεων από το µητρώο δεσµεύσεων στο τέλος κάθε 
τριµήνου έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων από 
την γραµµή Γ2, 

• ως προς το οικονοµικό αποτέλεσµα ΟΠ∆, η σχέση «Απόκλιση ταµειακού 
αποτελέσµατος µείον  Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων». 

 
Το γεγονός ότι εξακολουθεί να εµφανίζεται στα ίδια έσοδα του ∆ήµου στον πίνακα 
στοχοθεσίας και κατά το Γ’ τρίµηνο του οικ. έτους 2019 (Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου), 
ποσοστιαία απόκλιση, σε σχέση µε τους τιθέµενους στόχους, κατά -28% και σε απόλυτα  
νούµερα κατά – 8.533.277,62 €, οφείλεται στο ότι η µείωση των εσόδων κατά 
11.913.513,43 € (σε σύνολο 12.759.178,91€) από τις Προγραµµατικές Συµβάσεις που έχει 
συνάψει ο ∆ήµος για εκτέλεση έργων (Κωδικός 1326 στον πίνακα Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α 
ΠΟΕ του παρόντος πίνακα στοχοθεσίας), επήλθε µε την έκτη (6η ) Αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού, η οποία ψηφίστηκε 2 Οκτωβρίου 2019. Ως εκ τούτου το ποσό αυτό µέχρι 
την 30η Σεπτεµβρίου 2019 εξακολουθούσε να εµφανίζεται στον διαµορφωµένο 
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Προϋπολογισµό του ∆ήµου και να επηρεάζει σε µεγάλο ποσοστό αρνητικά την επίτευξη των 
στόχων του στα ίδια έσοδα.   
Υπενθυµίζεται ότι, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019, η εµφανιζόµενη αρνητική 
απόκλιση στα ίδια έσοδα του ∆ήµου σε σχέση µε τους τιθέµενους στόχους ποσοστιαία ήταν 
-6% (σχετική απόφαση του ∆.Σ. 271/2019) και ως εκ τούτου δεν προχωρήσαµε σε 
τροποποίηση του ΟΠ∆, καθότι αυτή επιβάλλεται όταν η απόκλιση υπερβαίνει το -10%  σε 
σχέση µε του τιθέµενους στόχους.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας  υπόψη: 
 

1) τον έλεγχο της έκθεσης αποτελεσµάτων από την Οικονοµική Επιτροπή και την  υποβολή 
αυτής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µαζί µε τις παρατηρήσεις της µειοψηφίας, που 
τυχόν θα διατυπωθούν, 
 

2) τα κριτήρια του άρθρου 2 της  ΚΥΑ 7261/2013 «Καθορισµός διαδικασιών και 
κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου πλαισίου ∆ράσης 
(ΟΠ∆)» για τον έλεγχο του βαθµού επίτευξης στόχων, τον εντοπισµό 
αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγησης της πορείας εκτέλεσης 
του προϋπολογισµού, 
 

3) την αρµοδιότητα του ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά µε την ως άνω έκθεση  
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Π/Υ κατά το τρίτο τρίµηνο του έτους 2019,    
 
τίθενται  υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής:  
 

1) οι πίνακες  των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Π/Υ εσόδων και δαπανών, 
του  τρίτου τριµήνου οικ. έτους 2019  και  

2) ο ενσωµατωµένος στην παρούσα εισήγηση πίνακας στον οποίο εµφανίζονται 
οι τιθέµενοι στόχοι ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, για την περίοδο 
Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2019, η ποσοστιαία θετική ή αρνητική απόκλιση  
από αυτούς ανά οµάδα και κατηγορία, καθώς και η συνολική θετική απόκλιση  
αυτών.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, αφού ελέγξει τα στοιχεία της 3ης 
τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού περιόδου Ιανουαρίου – 
Σεπτεµβρίου οικονοµικού έτους 2019, να υποβάλλει αυτή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µαζί µε 
τις παρατηρήσεις της µειοψηφίας, που τυχόν θα διατυπωθούν, προκειµένου αυτό να 
αποφασίσει σχετικά.   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και µετά 
από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε οµόφωνα ότι συµφωνεί µε τα ως άνω και 
υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την Γ΄ τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου οικ. έτους 
2019, το οποίο είναι το εκ του νόµου αρµόδιο όργανο να αποφασίσει επ’ αυτής της 
έκθεσης.   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ως έχον αρµοδιότητα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και µετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει α) την υπ΄αριθµ. 391/2019 ελεγχθείσα απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής και υποβληθείσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Γ΄ Τριµηνιαία Έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού περιόδου Ιανουαρίου –Σεπτεµβρίου 
οικ. έτους 2019, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 266 του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 & την 
40038/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 2007/τ.Β΄/9-9-2011) και β) την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
επίτευξης των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικ. αποτελεσµάτων του ∆ήµου Γ΄ 
Τριµήνου, όπως αυτά εµφανίζονται στις συνηµµένες καταστάσεις (υποδείγµατα 
εσόδων – εξόδων) που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 
 
Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθµό 442/2019 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 
τα µέλη του ∆.Σ., που πήραν µέρος στη συνεδρίαση.   
            
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΖΑΠΑΝΤΗΣ          Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Ι. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, 
                                         Α. ΒΛΑΧΟΥ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, 
                                         Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Β. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ,                                                        
                                         Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ, ∆. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ, 
                                         Γ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ, ∆. ΛΙΑΝΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, 
                                         Ι. ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ, Α. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ, Σ. ΠΑΝΤΟΥ, 
                                         Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, Λ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, 
                                         Ν. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ, Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ, 
                                         Χ. ΛΑΧΑΝΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Α. ΜΑΚΡΗΣ,  
                                         Κ. ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ, Α. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Μ. ΣΕΒ∆ΑΛΗ, 
                                         Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Γ. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ,  
                                         Χ. ΚΑΛΟΣ, Ε. ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ, Α. ΜΗΛΑΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ. 
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