ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 87
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 4732/21-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2.Μακρυγιώργου Νίκη
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Μεσσήνη Κερασούλα
14. Σώλος Φώτιος
15. Γιαννούτσος Πέτρος
16. Βεργίνης Ξενοφώντας
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαζής Αναστάσιος
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σίδερης Αντώνιος
4..Μελάς Βασίλειος
5. Μαργέλης Γεώργιος.
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. ΚαββαδάςΑθανάσιος
8. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
9. Καρβούνης Σπυρίδων
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. ∆ρακονταειδής Κων/νος
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (27) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 46ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 03/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων
Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2014.
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Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήµαρχος,
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Πνευµατικού Κέντρου.
Ο Αντιπρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου Λευκάδας, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο
∆.Σ.:
“Θέτω υπόψιν του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την αριθµ. 3/2014, οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. του
Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδος µε την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακα Στοχοθεσίας
Οικονοµικών αποτελεσµάτων Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας .
Θέτω επίσης υπόψιν σας τα εξής
Α) Την αριθµ. Πρωτ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών &
Οικονοµικών µε θέµα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού
των δήµων οικονοµικού έτους 2013».
Β) Την αριθµ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονοµικών µε θέµα
«Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆.) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013» και συγκεκριµένα στο άρθρο 1, παρ. Β3
προβλέπεται σύνταξη «Πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των ΟΤΑ»
(συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισµού και του µηνιαίου προγράµµατος
εκτέλεσής του). Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα
στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιµήσεις του ως
προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις αυτές αποτελούν
τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του
προϋπολογισµού του, ο βαθµός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους,
µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και µε γνώµονα το επίπεδο
συµβολής του στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ
της χώρας, σύµφωνα µε το ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4064/2012 και του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016»).
Γ) Την αριθµ. 5 εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών (αριθµ. πρωτ. 14065/9-4-2013) µε θέµα «Παροχή
οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθµ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β΄ 450/26-2-2013) Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Καθορισµός διαδικασιών και
κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (ΟΠ∆) και την
εφαρµογή του προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.
4111/2013 για το έτος 2013».
∆) Το γεγονός ότι ο Πίνακας της στοχοθεσίας είναι µια προσπάθεια να προβλέψει και να
στοχοθετήσει το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Λευκάδας την πορεία εξέλιξης του
προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων στη διάρκεια του έτους 2014.
Η στοχοθεσία των οικονοµικών µεγεθών γίνεται µε βάση του κωδικούς εσόδων-εξόδων, όπως
αυτοί ορίζονται από το ∆ηµόσιο Λογιστικό σχέδιο που διέπει τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και
έγκειται στην πρόβλεψη των µηνιαίων εισπράξεων όσον αφορά τα έσοδα αλλά και των
µηνιαίων πληρωµών όσον αφορά τις δαπάνες στη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης. Πρόκειται
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δηλαδή για ένα προϋπολογισµό µήνα για τον οποίο το Πνευµατικό Κέντρο του ο ∆ήµου
ελέγχεται ανά τρίµηνο, ως προς την εκτέλεσή του, από ένα νέο θεσµό το Παρατηρητήριο των
Ο.Τ.Α.
Για τη σύνταξη του Πίνακα της στοχοθεσίας και για την πρόβλεψη των οικονοµικών µεγεθών, η
ανάλυση στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία των δύο προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων
λειτουργίας του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας (2012 και 2013). Πιο συγκεκριµένα
βάση του απολογιστικού µηνιαίου µέσου όρου ανά Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων για το 2013 στους
αντίστοιχους µήνες.
Τέλος , θέτω υπόψιν σας τον πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
εισήγησης και παρακαλώ για την έγκριση των στοιχείων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του Πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ετήσιου
προϋπολογισµού 2014 του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της αριθµ.7261/22-2-2013
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
οµόφωνα αποφασίζει
την έγκριση του Πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ετήσιου
προϋπολογισµού 2014 του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της αριθµ.7261/22-2-2013
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.87/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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