
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  106/2015                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 7  η του  μήνα 
Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 09.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση 
τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 14408/02-10-2015 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
1. Λαγδάρης  Ευάγγελος Δήμαρχος ως Πρόεδρος
2. Νικολοπούλου Βασιλική Δ.Σ. ως Μέλος 
3.
4.
5.

Τουλούπας Νικόλαος 
Αβραμίδης Κωνσταντίνος 
Καζάς Παναγιώτης 

Δ.Σ.
      Δ.Σ.
      Δ.Σ. 

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως  Μέλος 

6. Βασιλειάδου Ξανθίππη Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1) Κακάνης Κωνσταντίνος , Μέλος , ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα .

   Στη  συνεδρίαση παρέστη  και  η  κ.  Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος  του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών.

  Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και 
εισηγούμενος το  7ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. 
τα παρακάτω : 
   Με την αριθ. 221/2014 απόφαση του ,  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας 
Κολινδρού  ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το έτος 2015 . 
   Με την αριθ.102/2015  απόφαση του , το Δ.Σ. του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.  προτείνει 
την  τροποποίηση  του  πίνακα  στοχοθεσίας  για  το  έτος  2015  για  τους  παρακάτω 
λόγους : 
   Η  Αποκεντρωμένη  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  ,  Τμήμα  Διοικητικού 
Οικονομικού  Ν.  Πιερίας  με  το  αριθ.  6478/13-8-2015  έγγραφο  της  ζήτησε  να 
προχωρήσει το Νομικό Πρόσωπο στην τροποποίηση του πίνακα στοχοθεσίας έτους 
2015 διότι σύμφωνα με τις υποβληθείσες τριμηνιαίες εκθέσεις τόσο το Δ’ Τρίμηνο 
του 2014 όσο και τα Α’ & Β’ Τρίμηνα 2015 παρουσίασαν αρνητικές αποκλίσεις της 
τάξης -4% ( ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ) και ειδικότερα -19% ( Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 )  και -27 % 
( Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ) . Από τα προκύπτοντα στοιχεία πρέπει να γίνει επανεξέταση 

Τροποποίηση  του  Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου  Δράσης  του  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού  έτους  2015  (  Πίνακας 
στοχοθεσίας ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ).
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των δεδομένων για το Α’ & Β’ τρίμηνο έτους 2015 βελτιώνοντας την είσπραξη των 
εσόδων και  ταυτόχρονα μειώνοντας τις  πληρωμές ,  ώστε να επιτευχθεί  η  ετήσια 
στοχοθεσία .
   Ειδικότερα  αναφέρεται  στην  απόφαση του Νομικού Προσώπου ότι  το  τρέχον 
διάστημα από τις 13-8-2015 μέχρι και σήμερα μειώθηκαν δραστικά οι πληρωμές και 
αναμένονταν έσοδα από την ΕΕΤΑΑ με την καταβολή της Γ’  Δόσης ΕΣΠΑ ύψους 
76.000,00 € καθώς και τη χρηματοδότηση του Δήμου με ποσό 36.883,00 € για το 
μήνα  Σεπτέμβριο  2015  .  Οι  τρέχουσες  όμως  πολιτικοοικονομικές  συγκυρίες  που 
επικράτησαν στη χώρα μας το τελευταίο δίμηνο επηρέασαν αρνητικά  την εξέλιξη 
των εσόδων και για το λόγο αυτό δεν επιτεύχθηκε ο στόχος .
  Ύστερα από τα παραπάνω θα πρέπει να γίνει διόρθωση του πίνακα στοχοθεσίας του 
νομικού προσώπου έτους 2015 , ως προς τα έσοδα , μεταφέροντας την είσπραξη της 
γ’  δόσης  ΕΣΠΑ   ποσού  76.000,00  €  και  της  επιχορήγησης  του  Δήμου  ποσού 
36.883,00 € στο μήνα Νοέμβριο έτους 2015 .
     Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αποτελεί και ο τροποποιημένος 
πίνακας στοχοθεσίας για το έτος 2015 του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ .
     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη 
απόφασης .
  Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε γνώση την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου , 
ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την αριθ. 221/2014 απόφαση 
του  Δ.Σ.  ,  το  αριθ.  6478/13-8-2015  έγγραφο  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης , Τμήμα Δ/κού – Οικονομικού Ν. Πιερίας  , την αριθ. 102/2015 
απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. , καθώς   και τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου  72  του  ν.  3852/2010   &  το  άρθρο  4  του  Ν.4111/2013  όπως  έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει .

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α

1. Εισηγείται  την τροποποίηση του πίνακα στοχοθεσίας για το έτος 2015 του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.  ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης , σύμφωνα με 6478/13-8-2015 
έγγραφο  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  ,  Τμήμα 
Δ/κού – Οικονομικού Ν. Πιερίας και την αριθ. 102/2015 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.  και όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της 
παρούσας απόφασης , δηλαδή μεταφέροντας την είσπραξη της γ’ δόσης ΕΣΠΑ 
ποσού 76.000,00 € και της επιχορήγησης του Δήμου ποσού 36.883,00 € στο 
μήνα Νοέμβριο έτους 2015 .

 2.    Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δ.Σ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού για τη 
λήψη σχετικής απόφασης .         

                      Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 106/2015.
                           Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
              Ακριβές αντίγραφο 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 07– 10 – 2015        
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