
                                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η
Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μηνός Ιουνίου
του έτους 2017 και  ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη
Σταυρούλα  Ζάρρα  (υπάλληλος  Δήμου  Καρδίτσας),
τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος
του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’
αριθ.  177/2017  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής,  που  συζητήθηκε  στη  συνεδρίαση  αυτής
στις 12-6-2017
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό  από
την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
177/2017 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
29/12-6-2017

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

    

Αυτός που το
τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση - επικαιροποίηση

της Στοχοθεσίας έτους 2017
  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα

12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 8930/8-6-2017 έγγραφη

πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους

ορισμούς των άρθρων 73,  74 και  75  του Ν.  3852/2010,  συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος                            Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος

2) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος  

4) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 

5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος

6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος         

7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος

8) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος
          

 Η  Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 9  μελών,

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75



                                                                                                                   
του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.        

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο επί της αναμόρφωσης - επικαιροποίησης της Στοχοθεσίας έτους 2017 και αφού
έλαβε υπόψη: 

1.  Την  εισήγηση  του  προϊσταμένου  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ.  Κων.
Κορκόντζελου, ο οποίος ανέφερε ότι :
“η συνολική Στοχοθεσία της εκτέλεσης του π/υ του Δήμου για το Α΄ Τρίμηνο του 2017
παρουσιάζει μια απόκλιση αρνητική άνω του 10%. Η απόκλιση αυτή διαμορφώνεται τόσο
από την αρνητική απόκλιση στο σκέλος των εξόδων όσο και από την αρνητική απόκλιση
στο σκέλος των απλήρωτων υποχρεώσεων. Η επιμέρους αιτιολόγηση έχει ως εξής:
Έξοδα
Μη σωστή εκτίμηση της στοχοθεσίας του Α’ τριμήνου 2017 κατά την σύνταξη του ΟΠΔ
κυρίως  στις  δαπάνες  που  αφορούν  τα  Προνοιακά  Επιδόματα,  τις  Πληρωμές  για
μεταβιβάσεις  σε  τρίτους  και  τις  Λοιπές  αποδόσεις  υπέρ  Δημοσίου  και  Ασφαλιστικών
Ταμείων.
Απλήρωτες υποχρεώσεις
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας,  λαμβάνοντας υπόψη: α) την υπ’  αριθ.
2045/27.01.2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί  επιχορήγησης Δήμων της
Χώρας  για  την  εξόφληση  ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεών  τους  προς  τρίτους  (ΑΔΑ
6ΠΤΝ465ΧΘ7-ΑΜ2) και β) την υπ’ αριθ. 28415/16.09.2015 Απόφαση του Υφυπουργού
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί επιχορήγησης Δήμων της Χώρας για την
εξόφληση  ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους  προς  τρίτους  (ΑΔΑ 6473465ΦΘΕ-ΟΥΘ),
προχώρησε  στην  3η  Αναμόρφωση  του  π/υ  έτους  2017  εγγράφοντας  σ'  αυτόν  τους
αντίστοιχους ΚΑ εσόδων και εξόδων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
του. Η σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Καρδίτσας (26/09.02.2017) εγκρίθηκε από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος στις 14.03.2017. Από την
ημερομηνία αυτή και μετά έχουν γίνει Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής για εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεων  και  ως  εκ  τούτου  οι  σχετικές  αποπληρωμές  θα
καταχωρηθούν στο σύστημα στους επόμενους μήνες με την λήξη της διαδικασίας που
προβλέπεται στις ανωτέρω αποφάσεις.
Συμπερασματικά,  απαιτείται  αναμόρφωση  -  επικαιροποίηση  της  Στοχοθεσίας  2017
προσαρμόζοντας σε ρεαλιστικό ύψος κυρίως τους στόχους των δαπανών, έτσι ώστε να
διορθωθεί αυτή η απόκλιση και να διασφαλιστεί ο σωρευτικός στόχος του Β΄Τριμήνου
2017 (στόχος για την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος 2017)”

2. Το  υπ'  αριθ.  πρωτ.  413/26-5-2017  έγγραφο  του  Παρατηρητηρίου  Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

3.  Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Καρδίτσας  οικονομικού  έτους  2017,  ο  οποίος
ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 565/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με
την υπ' αριθ. 2886/221454/2016/2-1-2017 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.

4. Την προτεινόμενη τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας 2017 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010.

6. Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
          

Αποφάσισε ομόφωνα 
   



                                                                                                                   
       Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, την  αναμόρφωση - επικαιροποίηση

της Στοχοθεσίας  του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017 (Ο.Π.Δ. 2017), ως εξής:   



                                                                                                                   



                                                                                                                   

   

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
177/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


