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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 3-8-2020.
Πράξη 112η
Ιθάκη, σήμερα, 24 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 4564/24-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ.
163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 12 :
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
7.
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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2.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4.

ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ

5.

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.

3.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
(αποχ. στο 7o θέμα)
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ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

10.

5.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11.

6.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

12.

ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ
(προσήλθε στο1ο θέμα)

(Αν και νομίμως
προσκληθέντες)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Έγκριση της αρ.
96/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης με θέμα : Αναμόρφωση της
Στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2020, του Δήμου Ιθάκης, του Ν.Π.Δ.Δ.<ΕΛΠΗΝΩΡ> και του
Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ [Δ.Κ.Ε.Ι.]) <Ο ΦΗΜΙΟΣ>, με βάση τα
επιτευχθέντα αποτελέσματα από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το πρώτο
εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020. > σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με τις οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα και η οποία έχει ως εξής :
<…. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη των μελών την αρ.
πρωτ. 3294/24-6-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου :
« Η διαδικασία στοχοθεσίας και υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης
των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA, καθορίζονται από την
7261/22.02.2013 (Β'450) απόφαση των Υπ. Οικ. και Εσωτ. και την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ
2942/20.07.2018 τεύχος Β’). Βάσει λοιπόν των εν λόγω διατάξεων, προχωρούμε στην αναμόρφωση της
στοχοθεσίας του Δήμου και των νομικών προσώπων αυτού, έως το τέλος Ιουνίου, η οποία
πραγματοποιείται με βάσει τα δεδουλευμένα έως τώρα αποτελέσματα, έχοντας υπόψη και την 38/2020
απόφαση της Δ.Κ.Ε.Ι. και την 25/2020 του Ν.Π.Δ.Δ.<ΕΛΠΗΝΩΡ> με τις οποίες κατέθεσαν την
αναθεωρημένη στοχοθεσία τους.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έως το τέλος
Φεβρουαρίου, με την οποία αναμορφώνονται και οι στόχοι των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών
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Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ, βάσει των πραγματικών αποτελεσμάτων όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12
της προηγούμενης χρήσης, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων. Μετά την
υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου,
του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται
ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.
Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους 2020, προχωρήσαμε στις
αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού, όπου αυτές απαιτούταν σε σχέση με την πορεία εκτέλεσής του, όπως
διαφαίνεται στις κατατεθείσες εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού του πρώτου εξαμήνου, όπως αυτές
αποτυπώνονται στην 38/2020 απόφαση της Δ.Κ.Ε.Ι. στην 25/2020 του Ν.Π.Δ.Δ.<ΕΛΠΗΝΩΡ> και στην
87/2020 του Δήμου Ιθάκης.
Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται στις ανωτέρω
εκθέσεις, οι στόχοι που είχαν τεθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού και της οικονομικής
στοχοθεσίας, αντικαταστάθηκαν από τα επιτευχθέντα έως και το τέλος Ιουνίου αποτελέσματα και σε
συνδυασμό με τις έως τώρα διενεργηθείσες αναμορφώσεις, συνθέτουν το νέο πίνακα στοχοθεσίας και
αντίστοιχα απεικονίζουν την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων
του Δήμου και των νομικών προσώπων αυτού.
Ελήφθησαν υπόψη, νέα δεδομένα τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την στιγμή
σύνταξης της αρχικής στοχοθεσίας, όπως π.χ. η πανδημία, η οποία επέδρασσε αρνητικά σε κάθε πτυχή
της οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αποκλίσεις από τους αρχικούς
στόχους. Για τον λόγο αυτό έγιναν διορθωτικές κινήσεις στην κατατεθείσα αναμορφωμένη στοχοθεσία,
εστιάζοντας στην οπισθοβαρή κατανομή των προσδοκώμενων στόχων, καθώς μέχρι και την στιγμή της
αναμόρφωσης δεν υπήρχε πληροφόρηση περί του αντιθέτου.
Δεδομένων των ανωτέρω η επικείμενη αναθεώρηση της στοχοθεσίας αφορά την ανακατανομή των
αρχικώς εκτιμηθέντων - στοχοθετημένων ποσών, τα οποία βασίζονται σε απολογιστικά στοιχεία, τα οποία
και απεικονίζουν την πραγματικότητα και τα προσδοκόμενα για την τρέχουσα χρήση αποτελέσματα.
Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη και υπό έγκριση αναμορφώσεις, οι οποίες βάσει εισήγησης αφορούν μεγέθη
τα οποία θα πραγματοποιηθούν εντός της τρέχουσας χρήσης. Εν κατακλείδι εάν δεν υπάρξουν νέες
έκτακτες καταστάσεις που θα επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μας, οι τιθέμενοι στόχοι
θα επιτευχθούν. »
Κατόπιν η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναθεώρηση της στοχοθεσίας του οικονομικού έτους
2020, του Δήμου Ιθάκης, του Ν.Π.Δ.Δ.<ΕΛΠΗΝΩΡ> και του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ [Δ.Κ.Ε.Ι.]) <Ο ΦΗΜΙΟΣ>, με βάση τα επιτευχθέντα αποτελέσματα από την πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την
ανωτέρω υπηρεσιακή εισήγηση.
Ο κ. Α. Ταφλαμπάς (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) δηλώνει «παρών»
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2020.>
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω αρ. 96/2020 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επιπλέον :







το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59,
την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07,
το εγγρ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 28376/18.07.2012,
το άρθρο 77 Ν. 4172/2013,
την αριθμ. 197/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης με την οποία κατάρτισε και
ψήφισε τον Προϋπολογισμό του έτους 2020,
την ΚΥΑ 55905/29-7-2019 [ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τεύχος Β΄]
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καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει ως έχει την αρ. 96/2020 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την
αναθεώρηση της στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2020, του Δήμου Ιθάκης, του Ν.Π.Δ.Δ.<ΕΛΠΗΝΩΡ>
και του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ [Δ.Κ.Ε.Ι.] <Ο ΦΗΜΙΟΣ>, με βάση τα
επιτευχθέντα αποτελέσματα από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του
οικονομικού έτους 2020.
Μειοψηφούν οι τρεις παρόντες Δημοτικοί σύμβουλοι της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ)
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

