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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις
19-2-2020.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα
και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
3/19-2-2020
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 3416/2020

ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού
Δ΄ τριμήνου 2019
Στην Καρδίτσα σήμερα την 19η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη
και ώρα 5 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 2806/14-2-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς των άρθρων 95 & 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 & 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Σωτήριος

15) Πασσιάς Αθανάσιος

1) Ζήση – Λιάπη Γεωργία

2) Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος

16) Σβάρνας Ιωάννης

2) Μάττας Γεώργιος

3) Θεολόγης Στέφανος

17) Παπαλός Κωνσταντίνος

3) Παππάς Σωκράτης

4) Κόντος Θωμάς

18) Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος

4) Κουφόπουλος Δημήτριος

5) Κουρτεσιώτης Σπυρίδων

19) Νικολάου Γεώργιος

5) Παπαδημητρίου Φώτιος

6) Μπούτας Βασίλειος

20) Οικονόμου Βάϊος

6) Μπούτα Πηνελόπη

7) Ρόβας Ιωάννης

21) Κρανιάς Βασίλειος

8) Σβερώνης Παναγιώτης

22) Γάζος Έκτορας

9) Σούφλα Ουρανία

23) Γκαβογιάννης Κωνσταντίνος

10) Σπάνιας Αριστοτέλης

24) Σχορετσανίτης Ηλίας

11) Ντελής Ιωάννης

25) Διαμαντή Ευαγγελία

12) Αραμπατζής Δημήτριος

26) Μαντζιάρας Παναγιώτης

13) Κολοκύθα Αλκιστη

27) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες
ήταν 27), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του
Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση του ανωτέρω
αναγραφόμενου θέματος, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Βασιλείου Τσιάκου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση της
Έκθεσης Επίτευξης Στόχων προϋπολογισμού του Δ΄ Τριμήνου 2019 και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Την υπ’ αριθ. 32/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της
Έκθεσης Επίτευξης Στόχων προϋπολογισμού του Δ΄ Τριμήνου 2019
2.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων.
3.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της έγκρισης της Έκθεσης Επίτευξης
Στόχων προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄ Τρίμηνο 2019 ψήφισαν όλοι παρόντες
δημοτικοί σύμβουλοι πλην των κ. Κρανιά και Γάζου οι οποίοι ψήφισαν κατά.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την Έκθεση Επίτευξης Στόχων προϋπολογισμού του Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους
2019, όπως αυτή συντάχθηκε και κατατέθηκε ως εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή
και απεικονίζεται στους πίνακες που ακολουθούν ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Α) Το άρθ.2 και το άρθ.3 παρ. β της υπ’ αριθ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β/26.02.2013)
Β) Η υπ' αριθ. 30040/13 (ΦΕΚ 1858/Β/30.07.2013) ΚΥΑ που τροποποιεί την προηγούμενη ΚΥΑ
Γ) Την υπ’ αριθ.34574/20.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/Β/20.07.2019)
Δ) Το υπ’ αριθ. 44485/06.08.2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών σχετικά με «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση
των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος Στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων
μέσω των ΟΠΔ.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (3.α)

(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή
περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή
υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά
έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης
περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15)
_Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα
έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για
υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+)
(1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη
επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για
επενδύσεις και έργα

9.783.257,00 €

6.361.364,00 €

-3.421.893,00 €

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (3.β)

(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώνονται για πρώτη φορά

1.422.826,00 €

1.415.954,00 €

-6.872,00 €

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ (4)

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

1.279.043,00 €

487.689,00 €

-791.354,00 €

Ιδια Εσοδα και Εσοδα ΠΟΕ (3.α + 3.β +4)

12.485.126,00 €

8.265.007,00 €

-4.220.119,00 €

Ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ Δ' Τριμήνου 2019

-33,80%
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Σύνολο Εσόδων (Α.1)

38.889.087,00 €

27.027.641,00 €

Διαθέσιμα έναρξης (6)

6.030.612,00 €

6.030.612,00 €

Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)

44.919.699,00 €

33.058.253,00 €

-11.861.446,00 €

Σύνολο Εξόδων (Β.1)

44.919.009,00 €

27.217.728,00 €

-17.701.281,00 €

Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)

690,00 €

5.840.525,00 €

5.839.835,00 €

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)

0,00 €

1.203.986,00 €

1.203.986,00 €

Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)

690,00 €

4.636.539,00 €

4.635.849,00 €

Ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ Δ' Τριμήνου 2019

10,32%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Α) Η ποσοστιαία απόκλιση του Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ για το Δ’ Τρίμηνο του 2019 παρουσιάζει θετική απόκλιση
10,32%.
Β) Η ποσοστιαία απόκλιση στα ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για το Δ’ Τρίμηνο του 2019 παρουσιάζει αρνητική απόκλιση 33,80% (άνω του
10%).
Όπως είχαμε επισημάνει και στην έκθεση επίτευξης των στόχων για το Γ’ Τρίμηνο του 2019, κατά κύριο λόγο, αυτή η σημαντική
υστέρηση στην είσπραξη των εσόδων οφείλεται:





στο γεγονός της προκήρυξης εντός του έτους τόσο των αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών όσο και στην μετέπειτα προκήρυξη των εθνικών εκλογών, κάτι που λειτούργησε ανασταλτικά στην υποχρέωση αποπληρωμής υποχρεώσεων στο σύνολο των οφειλετών του Δήμου
στην έναρξη ισχύος του Ν.4611 περί ρύθμισης των οφειλών στους ΟΤΑ έως 100 δόσεις, κάτι που ναι μεν επέτρεψε σε
αρκετούς οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, από την άλλη όμως η αποπληρωμή ενός μικρού ποσού έναντι της
συνολικής οφειλής διατάραξε την Στοχοθεσία του δωδεκαμήνου
στο υφιστάμενο δραματικό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο

Άποψή της υπηρεσίας είναι ότι, θα πρέπει να ενταθούν με διάφορους τρόπους οι προσπάθειες εισπραξιμότητας κυρίως των παλιών
οφειλών. Εκτιμούμε ότι μόνον έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τους τιθέμενους στόχους του επόμενου οικονομικού έτους
αποφεύγοντας συστηματικά τη δημιουργία αρνητικών αποκλίσεων, κάτι που θα επιδράσει δραματικά στην εν γένει οικονομική
πορεία του Δήμου Καρδίτσας.
Γ) Με βάση τα προαναφερόμενα εκτιμούμε ότι εν κατακλείδι δεν απαιτείται καμία διορθωτική ενέργεια στην Στοχοθεσία του έτους
2019.

Μειοψήφισαν σύμφωνα με τη διενεργηθείσα ψηφοφορία οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Κρανιάς
και Γάζος
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 25/2020
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

