
 

 

 

                    
ΕΛΛΗΝΘΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                    Αριθ. Αποθ. : 19/2021 

ΠΕΡΘΦ.  ΝΟΣΘΟΤ  ΑΘΓΑΘΟΤ        

ΔΗΜΟ   ΚΑΡΠΑΘΟΤ                                                         

Οικονομική  Επιηροπή 

        

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης 3
ης 

Σακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής Επιηροπής ηοσ 

Δήμοσ Καρπάθοσ, ποσ πραγμαηοποιήθηκε ζηις 8 Φεβροσαρίοσ 2021. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Τποβολή ηριμηνιαίας έκθεζης εκηέλεζης ηοσ προϋπολογιζμού Εζόδων – 

Δαπανών Δ’ ηριμήνοσ 2020. 

ηελ Κάξπαζν, ζήκεξα 8 Φεβξνπαξίνπ   2021  εκέξα Δεπηέξα θαη  ψξα 11:00 πκ  ζπλήιζε 

ζε Σακηική ζσνεδρίαζη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Καξπάζνπ, χζηεξα απφ ηελ 

αξηζ. πξση. 901/4-2-2021 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε 

απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 74 θαη 75 ηνπ Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010) – «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 

               ΠΑΡΟΝΣΕ                                                           ΑΠΟΝΣΕ  

       

Νιζύριος Θωάννης  Πρόεδρος - Δήμαρτος         Νικόλαος Λύκος 

Μανωλάκης Μιταήλ – Ανηιδήμαρτος                             πανός Νικόλαος 

Λσριζηής Θωάννης – Ανηιδήμαρτος                            

Παραγσιός Εμμανοσήλ 

Μηνάς Πρωηόπαπας   

 

Σα Πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο  ηεξήζεθαλ απφ ηελ Δηνηθεηηθή Τπάιιειν ηνπ Δήκνπ 

Επδνμία Λπηνχ. 

Η πλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 67 

παξ. 5 ηνπ λ. 3852/10 θαη ηεο ΠΝΠ ηεο 11εο-3-2020 (ΦΕΚ 55/11-3-2020 η.Α) θαη ηελ 

αξίζκ. πξση.60249/22-9-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ κε ζέκα: 

πλεδξηάζεηο Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Δήκσλ θαηά ην 

δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ. 

 

Ο Πξφεδξνο αλέγλσζε ην ζέκα θαη  έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

ηελ αξίζκ. πξση. 893/4-2-2021 έγγξαθε εηζήγεζε ηεο Δηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 παξ. 9 Ν. 3852/2010 φπσο ηζρχεη (άξζξν 39 ηνπ 

Ν. 4257/2014), ν Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ εηζεγείηαη πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, 

δηακνξθψλνληαο πίλαθεο απνηειεζκάησλ απηνχ φπσο απηνί θαζνξίζηεθαλ κε ηελ ππ΄ 

αξηζκ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απφθαζε Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ θαη ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία αλά νκάδα θσδηθψλ ζε επίπεδν σο πξνο ηα έζνδα 

πξνυπνινγηζζέληα-βεβαησζέληα-εηζπξαρζέληα θαη σο πξνο ηα έμνδα πξνυπνινγηζζέληα- 

δεζκεπζέληα-ηηκνινγεζέληα-εληαιζέληα-πιεξσζέληα. 

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνχ ειέγμεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1 πεξ.β ηνπ 

Ν.3852/10, ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία αθνξά ρξνληθή πεξίνδν 

απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο έσο ην ζπγθεθξηκέλν ηξίκελν, ππνβάιιεη πξνο ην Δεκνηηθφ 

πκβνχιην έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ. ηελ έθζεζε επηζπλάπηνληαη θαη 

ε εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ε έθζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ηξηκήλνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή δηαπηζηψζεη, κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ 

δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ 

εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα 

έζνδα ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη φηη δελ ζα εηζπξαρζνχλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην 

Δεκνηηθφ πκβνχιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακφξθσζε απηνχ, κε απφθαζή ηνπ πνπ 

ιακβάλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζε απηφ ηεο 

έθζεζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηψλνληαο ηα έζνδα πνπ εκθαλίδνπλ απνθιίζεηο, 

θαη αληηζηνίρσο πεξηθφπηνληαο δαπάλεο, ψζηε λα κελ θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε 

ειιεηκκαηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο. Εηδηθή αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηηο απνθιίζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ζηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 34574/18 ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

έγγξαθν 44485/18 θαη ην έγγξαθν 65270/18. ε πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηελ έθζεζε 

πξνθχπηεη φηη δελ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ 

ην Δεκνηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, 

δπλάκελν απηφ λα πξνβεί ζε αλακφξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 

Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκφηεηαο (πξνο ηνλ πληνληζηή 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο) γηα έιεγρν. Η έθζεζε, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο θαη ε 

απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ θαη ζην 

δηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν 3861/2010 (πξφγξακκα Δηαχγεηα). Οη ζρεηηθνί 

αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΔΑ) γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκφηεηαο θαη 

ζηελ ππεξεζία Επηηξφπνπ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 277 ηνπ Ν 3852/2010.  

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, εκθαλίδνληαη ζηνπο 

ζπλεκκέλνπο πίλαθεο, φπσο έρνπλ ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ κε ηελ ζπλδξνκή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ, κε βάζε ηα 

πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα-έμνδα θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο απνηππψλνληαη ζηα 

βηβιία ηνπ Δήκνπ καο.  

πγθεθξηκέλα, δηαβηβάδνπκε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπο θάησζη ζπλεκκέλνπο 

πίλαθεο, φπνπ εκθαλίδνληαη αλά πξσηνβάζκην θσδηθφ ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο κε ηα 

πξνυπνινγηζζέληα θαη ηα απνινγηζηηθά πνζά φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ηέινο ηνπ Δ’ 

ηξηκήλνπ, πξνο έιεγρν θαη ππνβνιή απηψλ πξνο ην Δεκνηηθφ πκβνχιην: 
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1. Πίλαθαο 1 : Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ. 

2. Πίλαθαο 2 : Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ. 

3. Πίλαθαο 3 : ηνηρεία ηζνινγηζκνχ. 

4. Έγγξαθν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηηο απνθιίζεηο ζηνρνζεζίαο. 

 

Οη αλσηέξσ πίλαθεο βξίζθνληαη ζε κνξθή παξαξηήκαηνο ζην ηέινο ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο, δηαπηζηψλνπκε φηη απφ ην ζχλνιν 

ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έρεη εθηειεζηεί ην 61,27 % (εηζπξαρζέληα χςνπο 

11.581.120,58επξψ) θαη απφ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ην 24,83 % (πιεξσζέληα χςνπο 

4.694.216,48 επξψ). ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2019 είρε εθηειεζηεί σο πξνο ην ζθέινο 

ησλ εζφδσλ ην 72,65 % (εηζπξαρζέληα χςνπο 10.547.985,96 επξψ) θαη σο πξνο ην ζθέινο 

ησλ δαπαλψλ ην 30,78% (πιεξσζέληα χςνπο 4.469.383,98 επξψ). 

Ωο πξνο ηηο απνθιίζεηο ζηνρνζεζίαο παξαζέηνπκε ηα θάησζη: 

1) Σα ίδηα έζνδα ηνπ Δήκνπ αλέξρνληαη ζε 1.644.494,50€, ελψ ν ζηφρνο πνπ είρε ηεζεί 

ήηαλ 2.176.806,00€, εκθαλίδεηαη αξλεηηθή απφθιηζε χςνπο 532.311,50€ (πνζνζηφ χςνπο 

24,45%). Η αξλεηηθή απηή απφθιηζε νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ιφγσ αλχπαξθηεο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ θαη απφ κέηξα ειάθξπλζεο επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ 

πιεγεί απφ ηελ παλδεκία.  

2)Σα έζνδα πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ απαηηήζεηο ΠΟΕ (32-85) αλέξρνληαη ζε 195.715,35€, 

ελψ ν ζηφρνο πνπ είρε ηεζεί ήηαλ 244.845,00€, εκθαλίδεηαη αξλεηηθή απφθιηζε χςνπο 

49.129,65€ (πνζνζηφ χςνπο -20,07%). Η ζπλνιηθή αξλεηηθή απφθιηζε ηδίσλ εζφδσλ θαη 

εζφδσλ ΠΟΕ αλέξρεηαη ζε πνζφ χςνπο 581,441,15€ (πνζνζηφ χςνπο 24,01%).  

3)Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ (ρσξίο ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν)αλέξρεηαη ζε 5.502.518,58€ θαη ηα 

δηαζέζηκα ηεο 31/12/2019 ζε 6.078.601,98€ θαη ζπλνιηθά ηα έζνδα πιένλ δηαζέζηκα ζε 

11.581.120,58€ ελψ ν ζηφρνο πνπ είρε ηεζεί ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ έλαξμεο ήηαλ 17.359.175,00€, εκθαλίδεηαη αξλεηηθή απφθιηζε χςνπο 

5.778.054,42€ (33,29%). Η αξλεηηθή απηή απφθιηζε νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηνπ ηδίξνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ιφγσ αλχπαξθηεο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ θαη απφ κέηξα ειάθξπλζεο 

επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ πιεγεί απφ ηελ παλδεκία. 

4)Οη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ηνπ Δ΄ ηξηκήλνπ, βάζεη ζηνηρείσλ απφ ην κεηξψν 

δεζκεχζεσλ αλέξρνληαη ζε 625.013,07€ ελψ ν ζηφρνο πνπ είρε ηεζεί ήηαλ 0,00€. Σν πνζφ 

αθνξά ηηκνιφγεζε, εληφο ηνπ κελφο Δεθεκβξίνπ. 

5)Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ αλέξρεηαη ζε 11.581.120,58€, ελψ ν ζηφρνο πνπ είρε ηεζεί ήηαλ 

17.345.425,00€, εκθαλίδεηαη αξλεηηθή απφθιηζε χςνπο 5.764.304,42€. 

6)Σν ηακεηαθφ απνηέιεζκα ηνπ ηξηκήλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ ζρέζε φπσο 

πξνβιέπεηαη αλέξρεηαη ζε 13.750,00€. 

7)Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ ηξηκήλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ ζρέζε φπσο 

πξνβιέπεηαη, αλέξρεηαη ζε 638.763,07€ θαη ε αλαγσγή ηνπ ζε πνζνζηφ πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηνλ ηχπν (Απφθιηζε Οηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ΟΠΔ/ηφρνο ζπλνιηθψλ Εζφδσλ ) θαη 

είλαη -3,68%. 

ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά.  

 

Η Επηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ εηζήγεζε κε 

αξηζκφ πξση. 893/4-2-2021 
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 ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγθξίλεη ηελ θαηάξηηζε ηεο Σξηκεληαίαο  Έθζεζεο Εζφδσλ –Εμφδσλ Δ΄ Σξηκήλνπ 

εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020,ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε. 

 

ηελ παξνχζα απφθαζε επηζπλάπηνληαη νη πίλαθεο ηηο ηξηκεληαίαο έθζεζεο κε ηα 

απνηειέζκαηα εθηέιεζεο Πξνυπνινγηζκνχ ΕΟΔΩΝ,ΔΑΠΑΝΩΝ θαη ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Γ’ 

ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2020 θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

Θωάννης Νιζύριος 

Δήμαρτος Καρπάθοσ 

ΣΑ   ΜΕΛΗ 

 

Μανωλάκης Μιταήλ 

            Λσριζηής Θωάννης 

    Παραγσιός Εμμανοσήλ 

            Πρωηόπαπας Μηνάς 
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