
 

 

 

                    
ΕΛΛΗΝΘΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                    Απιθ. Αποθ. : 17/2021 

ΠΕΡΘΦ.  ΝΟΣΘΟΤ  ΑΘΓΑΘΟΤ        

ΔΗΜΟ   ΚΑΡΠΑΘΟΤ                                                         

Οικονομική  Επιηποπή 

        

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ 3
ηρ 

Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηος 

Δήμος Καππάθος, πος ππαγμαηοποιήθηκε ζηιρ 8 Φεβποςαπίος 2021. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Αξιολόγηζη ηων ζηόσων ηος πίνακα ζηοσοθεζίαρ οικονομικών 

αποηελεζμάηων ηος Δήμος Καππάθος Δ΄ ηπιμήνος 2020 ζωπεςηικά. 

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

ζε Σακηική ζςνεδπίαζη 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  

       

Νιζύπιορ Θωάννηρ  Ππόεδπορ - Δήμαπσορ         Νικόλαορ Λύκορ 

Μανωλάκηρ Μισαήλ – Ανηιδήμαπσορ                             πανόρ Νικόλαορ 

Λςπιζηήρ Θωάννηρ – Ανηιδήμαπσορ                            

Παπαγςιόρ Εμμανοςήλ 

Μηνάρ Ππωηόπαπαρ   

 

Τα Πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο  ηεξήζεθαλ απφ ηελ Δηνηθεηηθή Υπάιιειν ηνπ Δήκνπ 

Επδνμία Λπηνχ. 

Η Σπλεδξίαζε 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 Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ κε ζέκα: 

Σπλεδξηάζεηο Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 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. 892/4-2-2021 έγγξαθε εηζήγεζε ηεο Δηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
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Ο πίλαθαο ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ απνηππψλεη ζε ελνπνηεκέλε θαη 

ζπλνπηηθή κνξθή ηα ζηνηρεία ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ κεληαίνπ 

πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηνπ, βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ πνπ ζέηεη ν Δήκνο γηα ηελ ρξνληθή 

πνξεία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εηήζησλ ζηφρσλ σο πξνο ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη ησλ 

δαπαλψλ ζε ηακεηαθή βάζε, ζε επίπεδν κήλα θαη ηξηκήλνπ, θαζψο θαη ζσξεπηηθά απφ ηελ 

αξρή ηνπ έηνπο θαη σο πξνο ην χςνο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζην ηέινο ηνπ κήλα.  

Οη ζηφρνη ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ αλαιχνληαη ζε ππν-νκάδεο, νη νπνίεο απνηεινχλ 

νκαδνπνηήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ Κσδηθψλ Αξηζκψλ (ΚΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.     Η 

δηαθνξά ησλ ζηφρσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαζνξίδεη ην ζηόσο ηαμειακού αποηελέζμαηορ 

ΟΠΔ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ θαη αθνινχζσο ην ζηφρν γηα ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ζην ηέινο απηήο. Ο ζηόσορ οικονομικού αποηελέζμαηορ ΟΠΔ 

πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηνπ ηακεηαθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ ζηφρνπ απιήξσησλ 

ππνρξεψζεσλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. Καηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνο, ν ζηφρνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο δηακνξθψλεηαη ζε κεδέλ, ηηκή πνπ εθθξάδεη ηελ πιήξε ρξήζε 

ησλ πφξσλ ηνπ Δήκνπ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Αληίζηνηρα εάλ έρεη 

εγγξαθεί απνζεκαηηθφ ηφηε θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ν ζηφρνο νηθνλνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ζε πνζφ ίζν κε απηφ ηνπ απνζεκαηηθνχ. Σηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν δελ ηζνχηαη κε ηα δηαζέζηκα ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο , ε ελδερφκελε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν κεγέζε κεηαβάιεη ηζφπνζα θαη 

αληίζηξνθα θαη ηνλ ζηφρν ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ΟΠΔ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ειέγρεηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ απφ ην 

Παξαηεξεηήξην, ην νπνίν αμηνινγεί ηηο πξνβιέςεηο εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δηαπηζησζεί απφθιηζε Οηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ΟΠΔ άλσ ηνπ 10%, ελεκεξψλεη, 

εληφο ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ , ηνλ θνξέα, ηελ αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία 

Αξρή θαη ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθψλ, παξέρνληαο νδεγίεο θαη εηζεγνχκελν κεζφδνπο γηα ηε 

δηφξζσζε ηεο απφθιηζεο.  

Επίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζηφρνη ζπλνιηθά ησλ ππννκάδσλ «Ίδηα έζνδα» θαη 

«Έζνδα ΠΟΕ» ειέγρνληαη δηαθξηηά θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εζφδσλ εληζρχεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηνπ ΟΤΑ παξέρνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηφζν ιεηηνπξγηθψλ φζν θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ. 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ιήθζεθαλ ππφςε 

νη νδεγίεο ηεο ΚΥΑ 34574/20-7-2018 ηνπ Υπ. Εζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, ηνπ 

εγγξάθνπ 44485/6-8-2018  θαη 65270/19-11-18 ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ θαη ε ρξνληθή 

πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαζψο θαη ε επνρηθφηεηα 

ησλ εζφδσλ-εμφδσλ  ζε ζπλδπαζκφ κε θάζε άιιν ζηνηρείν,  ην νπνίν κπνξνχζε λα 

αμηνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί πξφγξακκα ξεαιηζηηθφ θαη αμηφπηζην. Επίζεο ην 

πξφγξακκα θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζνζθέιηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ. 
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Με βάζε ηα αλσηέξσ, ν Δήκνο Καξπάζνπ πξνέβε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα ζηνρνζεζίαο 

φπσο απηφο πξνβιέπεηαη ζηελ ΚΥΑ 34574/2018 , ν νπνίνο εγθξίζεθε απφ ην Δεκνηηθφ 

Σπκβνχιην κε ηελ  ππ΄ αξ. απφθαζε 136/2019 θαη ειέγρζεθε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε 

Δηνίθεζε κε ηελ αξ. πξση3004/23-01-2020 Απφθαζε.  

Σηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαηαγξάθνληαη νη ζηφρνη, ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νη απνθιίζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη γηα ην Δ΄ Τξίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020 ζπλνπηηθά. 

 

 

Α/Α 

ζηήλερ 
1 2 3 4 

Σηνηρεία 

Γξακκή ΟΠΔ " 

Ίδηα έζνδα" ( 

γξακκή 3α, 

3β,4) 

Γξακκή ΟΠΔ 

" Σχλνιν 

εζφδσλ"    

(γξακκή Α.1+ 

δηαζέζηκα) 

Γξακκή ΟΠΔ 

" Σχλνιν 

εμφδσλ" 

(γξακκή β.1) 

Γξακκή ΟΠΔ 

" Απιήξσηεο 

ππνρξεψζεηο" 

(γξακκή γ.2) 

1. Σηφρνη Δ' 

ηξηκήλνπ 

2020(€) 

2.421.651,00 17.359.175,00 17.345.425,00 0,00 

2. 

Εθηέιεζε 

Π/Υ Δ' 

ηξηκήλνπ 

2020 (€) 

1.840.209,85 11.581.120,58 11.581.120,58 625.013,07 

3. Πνζφ 

απφθιηζεο 

εθηέιεζεο 

απφ 

ζηφρνπο Δ' 

ηξηκήλνπ 

2020 (€) 

-581.441,15 -5.778.054,42 -5.764.304,42 625.013,07 

4. Πνζνζηφ 

απφθιηζεο 

εθηέιεζεο 

απφ 

ζηφρνπο Δ' 

ηξηκήλνπ 

2020 (€) 

-24,01% -33,29% -33,23% 100,00% 

 

ΣΑΜΕΘΑΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΟΠΔ 

    

Απφθιηζε Εζφδσλ -5.778.054,42 
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Απφθιηζε Εμφδσλ -5.764.304,42 

Απφθιηζε Τακεηαθνχ Απνηειέζκαηνο (1) -13.750,00 

  ΑΠΛΗΡΩΣΕ ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ 

Σηφρνο  12κελνπ 0,00 

Εθηέιεζε 625.013,07 

Απφθιηζε Απιήξσησλ Υπνρξεψζεσλ (Εθηέιεζε 

κείνλ Σηφρνο)  (2) 625.013,07 

  ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΟΠΔ 

    

Απφθιηζε Τακεηαθνχ Απνηειέζκαηνο  (1) -13.750,00 

Απφθιηζε Απιήξσησλ Υπνρξεψζεσλ  (2) 625.013,07 

Δηαθνξά (1) - (2) -638.763,07 

Απφθιηζε -3,68% 

 

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ απνθιίζεσλ ηζρχεη: 

• σο πξνο ην ζθέινο ησλ εζφδσλ, ε ζρέζε «Εθηέιεζε κείνλ Σηφρνο», 

• σο πξνο ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ε ζρέζε «Εθηέιεζε κείνλ Σηφρνο», 

• σο πξνο ην ηακεηαθφ απνηέιεζκα ΟΠΔ, ε ζρέζε «Απφθιηζε Εζφδσλ κείνλ Απφθιηζε 

Εμφδσλ», 

• σο πξνο ηηο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ππνινγίδεηαη ζσξεπηηθά ε απφθιηζε ησλ απιήξσησλ 

ππνρξεψζεσλ απφ ην κεηξψν δεζκεχζεσλ ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ έλαληη ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηφρσλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ γξακκή Γ2, 

• σο πξνο ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ΟΠΔ, ε ζρέζε «Απφθιηζε ηακεηαθνχ απνηειέζκαηνο 

κείνλ  Απφθιηζε απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ». 

Απφ ηελ επεμεξγαζία πνπ θάλακε, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

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

ήηαλ 2.176.806,00€, εκθαλίδεηαη απνηηική απόκλιζη χςνπο 532.311,50€ (πνζνζηφ χςνπο 

24,45%). Η αξλεηηθή απηή απφθιηζε νθείιεηαη ζηα κέηξα ειάθξπλζεο ησλ πιεγέλησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ covid 19 θαη ησλ κέηξσλ ειάθξπλζεο απηψλ (ΠΝΠ, Απνθάζεηο ΟΕ 

θιπ) 

2)Τα 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)Τν 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 
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δηαζεζίκσλ έλαξμεο ήηαλ 17.359.175,00€, εκθαλίδεηαη απνηηική  απόκλιζη 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€. Τν πνζφ 

αθνξά ηηκνιφγεζε, εληφο ηνπ κελφο Δεθεκβξίνπ. 

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

17.345.425,00€ , εκθαλίδεηαη απνηηική απόκλιζη χςνπο 5.764.304,42€.  

6)Σο ηαμειακό αποηέλεζμα ηος ηπιμήνος πος πποκύπηει από ηην ανωηέπω ζσέζη όπωρ 

πποβλέπεηαι ανέπσεηαι ζε 13.750,00€. 

7)Σο οικονομικό αποηέλεζμα ηος ηπιμήνος  πος πποκύπηει από ηην ανωηέπω ζσέζη 

όπωρ πποβλέπεηαι, ανέπσεηαι ζε 638.763,07€ και η αναγωγή ηος ζε ποζοζηό 

ππαγμαηοποιείηαι με ηον ηύπο (Απόκλιζη Οικονομικού αποηελέζμαηορ ΟΠΔ/ηόσορ 

ζςνολικών Εζόδων ) και είναι -3,68%. 

 

Σηε 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. 892/4-2-2021 

 

 ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκπίνει ηην απίθμ. ππωη. 892/4-2-2021 έγγπαθη ειζήγηζη ζηο ζύνολο ηηρ πος αθοπά 

ηην Αξιολόγηζη ηων ζηόσων ηος πίνακα ζηοσοθεζίαρ οικονομικών αποηελεζμάηων ηος 

Δήμος Καππάθος Δ΄ ηπιμήνος 2020 ζωπεςηικά. 

.   

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

Θωάννηρ Νιζύπιορ 

Δήμαπσορ Καππάθος 

ΣΑ   ΜΕΛΗ 

 

Μανωλάκηρ Μισαήλ 

            Λςπιζηήρ Θωάννηρ 

    Παπαγςιόρ Εμμανοςήλ 

            Ππωηόπαπαρ Μηνάρ 
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