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«Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2021 του Δήμου Καλλιθέας» 
 
 

Στην Καλλιθέα σήμερα, Παρασκευή  6 Αυγούστου 2021, και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 33489/02-08-
2021 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, 
σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα  με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με 
αρ. 426/απ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας του covid – 19. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το 
σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό (με δικαίωμα ψήφου). 
 
ΩΣ ΕΞΗΣ : 
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αναπληρωματικός) 

Ο κ. Μαργωμένος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) συνδέθηκε στο σύστημα και 
συμμετείχε από το 4ο  εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα. 

Ο κ. Αντωνακάκης Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) συνδέθηκε στο σύστημα και 
συμμετείχε από το 1ο  εντός ημερήσιας διάταξης θέμα και αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος. 

 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν τέσσερα 

(4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνεδρίαση καλέστηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και συμμετείχε η 

Πρόεδρος της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας κα Κυριακίδου 
Δέσποινα. 

 
Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική 

συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 
 
 1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.: 32827/28-07-2021 εισηγητικό έγγραφο του αναπληρωτή 
Προϊστάμενου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13 όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 

του Ν.4555/2018, ο Δήμος μας και τα νομικά του πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο 

από την ΕΛΣΤΑΤ Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίζουν 
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Στοχοθεσία-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και αντίστοιχα των νομικών του προσώπων. 

 
Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά  σύμφωνα με την παρ.1 

άρθρο 3 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει και αναμορφώνει το σχέδιο του πίνακα Στοχοθεσίας με 

την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ενώ οι αναμορφωμένοι πίνακες Στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών του προσώπων, καταρτίζονται και οριστικοποιούνται 

από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, ο 

αναμορφωμένος πίνακας Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και οι 

αναμορφωμένοι πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων, 

υποβάλλονται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν προς έλεγχο στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε διακριτά είτε συνολικά. 

 

Ως συνέπεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αναμόρφωσης της 

στοχοθεσίας του έτους 2021 του Δήμου Καλλιθέας και την  υποβολή της προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο 

 
 
 
 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020)  
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13 όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του 
Ν.4555/2018 
4.- Την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). 
 
 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

 Καταρτίζει με έξι (6) θετικές ψήφους το σχέδιο του αναμορφωμένου πίνακα 

Στοχοθεσίας 2021 του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Καταψήφισαν οι κ.κ. Ασκούνης Κωνσταντίνος, Μαργωμένος Γεώργιος και Αντωνακάκης 

Γεώργιος. 
 

  
 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ    

 
       ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CF%8C/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CF%8C/
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