ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 1/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 10 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 492/5-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο: ∆ιαµόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2017,
µετά τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και κατάρτιση του
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) οικ. έτους 2017.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/µενος ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Α.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 360/2016 (Α∆Α: ΩΕΣΓΩΛΙ-7ΤΘ) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου µας, καταρτίστηκε σχέδιο προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2017, το
οποίο ενσωµατώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών,
προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώµη του επ’
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αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και
ισοσκελισµένων προϋπολογισµών.
Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους και στις αρµόδιες για
την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι
δήµοι που α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες
κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρέχονται µε τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωµάτωσαν το
σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδοµένων εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας.
Περαιτέρω, στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου
δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου
του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει
οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από
την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά
συνοδεύεται από τη Γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και
από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο
του προϋπολογισµού.
Επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο της διατυπωθείσας γνώµης του Παρατηρητηρίου, όπως
άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν
είναι δεσµευτικό για το οικείο (δηµοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό ) συµβούλιο καθότι πρόκειται για
απλή και όχι σύµφωνη γνώµη κατά τη γραµµατική διατύπωση του νόµου και ως εκ τούτου είναι
δυνατή η ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισµού, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών
που αναφέρονται στη γνώµη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της
υπ' αριθµ. 26945/31-07-2015 Κ.Υ.Α. και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο
σχέδιο του προϋπολογισµού από την οικονοµική επιτροπή ή το συµβούλιο είτε λόγω του χρόνου
υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχοµένου της γνώµης και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ. ή
για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώµη υποχρεωτικά κατά νόµο
συνοδεύει τον προϋπολογισµό κατά τη ψήφισή του, προκειµένου το περιεχόµενο της να
γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα µέλη του συµβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου
νοµιµότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος προϋπολογισµού
και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο
προϋπολογισµός πρέπει να αναπεµφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.
Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1847/16-122016 έγγραφό του (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 26498/23-12-2016), µας γνωρίζει ότι άντλησε τα οικονοµικά
στοιχεία από τη βάση δεδοµένων του ΥΠ.ΕΣ., την Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου 2016 και παρέχει οδηγίες
για την ορθή εγγραφή των ποσών στο σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, προσδιορίζοντας
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
Σας παραθέτουµε αιτιολογική έκθεση για την απόλυτη συµµόρφωση σύνταξης του σχεδίου
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Συγκεκριµένα:
Το ανώτατο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στην Οµάδα Εσόδων Ι για την περίοδο αναφοράς
(Αύγουστος 2016), σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., ανέρχεται
στο ποσό των 7.062.860,81 ευρώ αντί για 7.223.099,48 ευρώ που έχει εγγραφεί στο σχέδιο του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας για το οικ. έτος 2017.
Εποµένως παρατηρείται υπέρβαση ποσού 160.238,67 ευρώ η οποία τακτοποιείται σύµφωνα
µε τις παρακάτω εγγραφές:

-

ΕΣΟ∆Α:
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 0441 µε τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» κατά το
ποσό των 10.000,00 ευρώ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 0451 µε τίτλο «Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80,
άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 0452 µε τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)» κατά το ποσό
των 10.000,00 ευρώ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 0461.001 µε τίτλο «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων πεζοδρόµια»
κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ
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-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 0712.001 µε τίτλο «Μισθώµατα παραθαλάσσιων εκτάσεων-ακτών» κατά
το ποσό των 15.000,00 ευρώ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 0718.001 µε τίτλο «Παράβολα Αδειών Καταστηµάτων» κατά το ποσό των
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 1512 µε τίτλο «Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67
(άρθρο 31 Ν 2130/93)» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 1511 µε τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6
Ν∆ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)» κατά το ποσό των 30.000,00 ευρώ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 1512 µε τίτλο «Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67
(άρθρο 31 Ν 2130/93)» κατά το ποσό των 22.238,67 ευρώ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 1513 µε τίτλο «Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο
19 Ν 1080/80)» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 2118 µε τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευµατιών» κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ
ΕΞΟ∆Α:
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» κατά το ποσό
των 10.238,67 ευρώ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» κατά το ποσό των 100.000,00 ευρώ
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7425.010 µε τίτλο «Έλεγχος και αποτύπωση παροχών στο δίκτυο
ύδρευσης» µε ποσό 50.000,00 ευρώ

Κατά τα λοιπά, το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου εναρµονίζεται πλήρως µε τις
οδηγίες και τα κριτήρια του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε την αναπροσαρµογή του προϋπολογισµού του ∆ήµου
για το οικ. έτος 2017 σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α.
Επίσης επέρχονται αναµορφώσεις επί του σχεδίου του προϋπολογισµού οι οποίες κρίνονται
αναγκαίες προκειµένου να ενταχθούν στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2017 νέες χρηµατοδοτήσεις
και νοµοθετικές ρυθµίσεις (εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές) που περιήλθαν στον ∆ήµο µας
µεταγενέστερα της σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισµού από την Οικονοµική Επιτροπή και
για να αντιµετωπισθούν νέες ανάγκες οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την
απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
α) Σε εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4387/2016 για την επιβολή από 0101-2017 εργοδοτικής εισφοράς επί των αποδοχών τακτικών υπαλλήλων κ.λπ. υπέρ του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 111482/0092/30-11-2016 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 4005 Β/14-12-2016), σύµφωνα µε την οποία καθορίζεται το ποσοστό της εργοδοτικής
εισφοράς για το έτος 2017 σε 3,33%.
Κατόπιν της ανωτέρω ΚΥΑ πρέπει να προβούµε στην τροποποίηση του σχεδίου του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 και στην εγγραφή νέων Κ.Α.Ε. σύµφωνα µε τα παρακάτω:
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6116 µε τίτλο «Αµοιβές δικαστικών επιµελητών» κατά το ποσό
των 4.000,00 ευρώ το οποίο µεταφέρεται στον Κ.Α.Ε. 9111 µε τίτλο «Αποθεµατικό»
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-7134.001 µε τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
συγκροτήµατα και λογισµικά ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 9.000,00 ευρώ το οποίο
µεταφέρεται στον Κ.Α.Ε. 9111 µε τίτλο «Αποθεµατικό»
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6422 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση
µετακινούµενων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ το οποίο µεταφέρεται στον
Κ.Α.Ε. 9111 µε τίτλο «Αποθεµατικό»
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε. Λευκάδας»
κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ το οποίο µεταφέρεται στον Κ.Α.Ε. 9111 µε τίτλο
«Αποθεµατικό»
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-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 9111 µε τίτλο «Αποθεµατικό» κατά το ποσό των 58.750,00 ευρώ και
µεταφέρεται το αντίστοιχο ποσό για δηµιουργία των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 10-6051.008 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» µε ποσό 31.000,00 ευρώ
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-6051.007 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» µε ποσό 3.200,00 ευρώ
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6051.006 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» µε ποσό 12.550,00 ευρώ
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 35-6051.004 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» µε ποσό 1.550,00 ευρώ
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 50-6051.004 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» µε ποσό 2.750,00 ευρώ
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6051.005 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» µε ποσό 7.700,00 ευρώ

-

-

-

Για την Ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισµού γίνονται οι παρακάτω
µεταβολές στους Κ.Α. Εξόδων:
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.005 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΕΟΠΥΥ» κατά το ποσό
18.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6051.006 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» µε ποσό 18.000,00 ευρώ.
Για την Ανταποδοτική Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Άρδευσης γίνονται οι παρακάτω
µεταβολές στους Κ.Α. Εξόδων:
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ» κατά το
ποσό 4.450,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6051.005 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά
τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» µε ποσό 4.450,00 ευρώ.
Προκειµένου να γίνει η απόδοση των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να ενισχυθούν
οι παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

ΕΣΟ∆Α:
Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδων 4111 «Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα
παράστασης» µε το ποσό των 81.200,00 ευρώ.

-

ΕΞΟ∆Α:
Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-8211.001 «Απόδοση κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου» µε το ποσό
των 81.200,00 ευρώ.

β) την ανάγκη ένταξης στο σχέδιο του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ∆ήµου της 247ης και
της 252ης κατανοµής χρηµατοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016, µε αντίστοιχα ποσά 101.670,49 και
5.116,33 ευρώ, σύµφωνα µε τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 41490/27-12-2016 (Α∆Α:7ΓΠ9465ΧΘ7-ΕΗΟ) και
42113/28-12-2016 (Α∆Α:7Ω93465ΧΘ7-Μ1Ρ) έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθµό έργου
2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού της Χώρας», µε διαχειριστή τον ∆ήµο
Λευκάδας, σύµφωνα µε τα παρακάτω:

-

ΕΣΟ∆Α:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.015 µε τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραµµα
κάλυψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους
Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθµού της Χώρας», µε το ποσό των 106.786,82 ευρώ, σύµφωνα µε τα υπ’
αριθµ. πρωτ. 41490/27-12-2016 (Α∆Α:7ΓΠ9465ΧΘ7-ΕΗΟ) και 42113/28-12-2016
(Α∆Α:7Ω93465ΧΘ7-Μ1Ρ) έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΕΞΟ∆Α:
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-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 64-7323.009 µε τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων
περιοχής πυρόπληκτων πόλης Λευκάδας», µε το ποσό των 106.786,82 ευρώ, σύµφωνα µε τα
υπ’ αριθµ. πρωτ. 41490/27-12-2016 (Α∆Α:7ΓΠ9465ΧΘ7-ΕΗΟ) και 42113/28-12-2016
(Α∆Α:7Ω93465ΧΘ7-Μ1Ρ) έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.

γ) την ανάγκη ένταξης στο σχέδιο του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ∆ήµου της
χρηµατοδότησης σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2141/15-12-2016 (Α∆Α: 6ΨΡΞ7ΛΕ-ΟΝΚ)
απόφαση Περιφ. Ιονίων Νήσων περί ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας», µε
κωδικό ΟΠΣ 5002116, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», µε συνολικό ποσό
112.320,00 ευρώ. Για το έτος 2017, σύµφωνα µε την ετήσια κατανοµή δαπάνης που περιλαµβάνεται
στην ανωτέρω απόφαση, πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2017 το
ποσό των 37.440,00 ευρώ, σύµφωνα µε τα παρακάτω:

-

ΕΣΟ∆Α:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1328.028 µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας», µε
το ποσό των 37.440,00 ευρώ.

-

ΕΞΟ∆Α:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 60-6495.002 µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας»,
µε το ποσό των 37.440,00 ευρώ.

δ) την ανάγκη ένταξης στο σχέδιο του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ∆ήµου της
χρηµατοδότησης σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 41471/27-12-2016 (Α∆Α: ΩΘΘ8465ΧΘ7-ΟΩΩ)
απόφαση Υπ. Εσωτερικών περί επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ποσό των 1.951.909,44
ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
ΕΣΟ∆Α:
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1215 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων», µε το ποσό των 1.951.909,44 ευρώ.
ΕΞΟ∆Α:
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» µε το ποσό των 1.728.186,00 ευρώ.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-8117.009 µε τίτλο «Οφειλές ΠΟΕ», µε το ποσό των 20.000,00
ευρώ.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-8115 µε τίτλο «Οφειλές ΠΟΕ», µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-8117.009 µε τίτλο «Οφειλές ΠΟΕ», µε το ποσό των 98.723,44
ευρώ.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-8117.009 µε τίτλο «Οφειλές ΠΟΕ», µε το ποσό των 85.000,00
ευρώ.
ε) την ανάγκη ενσωµάτωσης αλλαγών στο σχέδιο του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017
προκειµένου να υλοποιηθούν δράσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη
λειτουργία του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
-

Καταργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.068 µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού µε καταστροφέα ∆.Ε.
Απολλωνίων-Ελλοµένου», µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Καταργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.069 µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού µε καταστροφέα ∆.Ε.
Λευκάδας-Σφακιωτών-Καρυάς», µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.070 µε τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων ιστορικού
κέντρου πόλης Λευκάδας», κατά το ποσό των 40.000,00 ευρώ.
Καταργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7413.054 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης συντήρησης
λιµνοδεξαµενής κάµπου Καρυάς», µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 90.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του Κ.Α.Ε. 9111
«Αποθεµατικό» στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
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-

∆ηµιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.069 µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού µε καταστροφέα
∆ήµου Λευκάδας», µε το ποσό των 30.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 20-7325.006 µε τίτλο «Επέκταση δικτύου φωτισµού παραλίας
Λυγιάς», µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 20-7413.001 µε τίτλο «Μελέτη αναβάθµισης συστήµατος
οδοφωτισµού ∆ήµου Λευκάδας», µε το ποσό των 25.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7413.042 µε τίτλο «Γεωλογική µελέτη σχεδίου Περιγιαλίου»,
µε το ποσό των 11.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7411.001 µε τίτλο «Επικαιροποίηση µελέτης αποπεράτωσης
∆ηµοτικού Θεάτρου Λευκάδας», µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7336.006 µε τίτλο «Αποκατάσταση χώρου στάθµευσης Τ.Κ.
Αγίου Πέτρου», µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ.
Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7321.011 µε τίτλο «Κατασκευή χώρων υγιεινής ∆ηµοτικού
κτιρίου Τ.Κ. Πηγαδισάνων (πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο)», µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ.
Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7336.035 µε τίτλο «Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων ∆.Ε. Καλάµου-Καστού», µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ.

στ) ∆ιορθώνεται η εκ παραδροµής λανθασµένη εγγραφή στον Κ.Α. Εξόδων 15-6741.011 µε
τίτλο «Επίδοµα Χανσενικών» µε το ποσό των 24.000,00 ευρώ αντί του σωστού Κ.Α. Εξόδων 156741.012 µε τίτλο «Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών» µε το ίδιο ποσό, σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
- Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6741.011 µε τίτλο «Επίδοµα Χανσενικών» κατά το ποσό των
24.000,00 ευρώ.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6741.012 µε τίτλο «Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών» µε το
ποσό των 24.000,00 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών ο Κ.Α.Ε. 9111 µε τίτλο «Αποθεµατικό» διαµορφώνεται στο
ποσό των 29.799,17 ευρώ.
Τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, µετά τις ανωτέρω περιγραφόµενες
αναπροσαρµογές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία ως εξής:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016

Κ.Α.

0

ΕΣΟ∆Α

Τακτικά έσοδα

∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31-082016

Βεβαιωθέντα
µέχρι
31-08-2016

11.300.866,06

6.061.853,52

Εκτίµηση
εισπραχθέντων
µέχρι 31-122016
10.023.940,23

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
2017
Ψηφισθέντα

11.155.893,00
1

Έκτακτα έσοδα

2

Έσοδα
παρελθόντων
οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.)
που βεβαιώνονται για
πρώτη φορά
Εισπράξεις από δάνεια και
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις
υπέρ
του
∆ηµοσίου και τρίτων και
επιστροφές χρηµάτων
Χρηµατικό υπόλοιπο

23.483.566,69

3.296.846,40

5.062.050,10

991.379,17

1.476.724,08

1.190.206,56

22.237.919,96

3
4

5

1.353.679,48

7.411.567,43

7.207.828,20

1.450.464,65

3.135.000,00

1.382.062,80

2.073.094,25

6.218.579,81
2.844.200,00
4.427.968,01
50.750.347,36

Σύνολο εσόδων

6

4.427.968,01

4.427.968,01

23.853.283,01

24.227.723,80

3.793.531,95
47.603.804,20

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016

Κ.Α.

6
7
8

9

ΕΞΟ∆Α

Έξοδα χρήσης
Επενδύσεις
Πληρωµές Π.Ο.Ε.
λοιπές αποδόσεις
προβλέψεις
Αποθεµατικό

και
και

∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31-082016

Ενταλθέντα
µέχρι
31-08-2016

14.246.133,90
25.521.958,20
10.964.051,63

18.203,63
50.750.347,36

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
2017

7.489.395,34
2.801.828,71
1.761.698,40

Εκτίµηση
πληρωθέντων
µέχρι 31-122016
11.787.202,57
4.792.015,26
3.854.974,02

16.824.553,99
22.170.416,57
8.579.034,47

0,00
12.052.922,45

0,00
20.434.191,85

29.799,17
47.603.804,20

Ψηφισθέντα

Σύνολο εξόδων

Β.
Έχοντας υπόψη:
1) 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»).
2) 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».
3) Την αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ, όπου τροποποιεί την υπ’ αριθµ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ
«Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωµένου Πλασίου
∆ράσης (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του προγράµµατος εξυγίανσης από το παρατηρητήριο του άρθρου
4 του Ν.4111/2013, ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας αλλά και τα σχέδια δράσης και το πενταετές
επιχειρησιακό πρόγραµµα».
4) Το γεγονός ότι ο Πίνακας της στοχοθεσίας είναι µια προσπάθεια να προβλέψει και να στοχοθετήσει
ο ∆ήµος Λευκάδας την πορεία εξέλιξης του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων στη διάρκεια του έτους
2016. Η στοχοθεσία των οικονοµικών µεγεθών γίνεται µε βάση τους 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 δηλαδή για ένα
προϋπολογισµό µήνα για τον οποίο ο ∆ήµος ελέγχεται ανά τρίµηνο ως προς την εκτέλεσή του από
ένα νέο θεσµό, το Παρατηρητήριο των Ο.Τ.Α.
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Η στοχοθεσία του ∆ήµου αφορά τον καθορισµό από τον φορέα µηνιαίου προγράµµατος εκτέλεσης
του προϋπολογισµού. Στο πρόγραµµα αυτό αποτυπώνεται η χρονική πορεία εκπλήρωσης των
ετήσιων εκτιµήσεων του φορέα ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο µήνα και
τριµήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.
Η εξασφάλιση της λειτουργικότητας του ∆ήµου µέσω της οικονοµικής ευηµερίας του σε περιβάλλον
οικονοµικής κρίσης, έχει σαν αφετηρία την κατάρτιση ενός σωστού και πλήρους ρεαλιστικού
προϋπολογισµού κάτι που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η δραστηριότητα του
∆ήµου για τη νέα χρονιά. Η επίτευξη του προϋπολογισµού καθώς και των οικονοµικών στόχων στη
διάρκεια του έτους, µέσω της στοχοθεσίας, εξασφαλίζει ακριβώς την τήρηση αυτού του πλάνου την
νέα χρονιά και σε συνδυασµό µε τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων εξασφαλίζει την πολιτειακή αλλά
και διοικητική ηγεσία του ∆ήµου από απρόβλεπτες εξελίξεις αλλά και ως προς την ορθότητα των
αποφάσεων τους.
5) Την υπ’ αριθµ. 114/2016 απόφαση (Α∆Α:7873ΟΕ4Ξ-ΒΑΦ) του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό
Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» περί έγκρισης Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων οικ. έτους 2017,
σύµφωνα µε τον συνηµµένο Πίνακα 5.Α.
6) Την υπ’ αριθµ. 102/2016 απόφαση (Α∆Α:6Ε∆5ΟΡΛΠ-ΑΘ0) του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας» περί έγκρισης Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων οικ. έτους 2017,
σύµφωνα µε τον συνηµµένο Πίνακα 5.Α.
7) Την Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων οικ. έτους 2017 του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε
τον συνηµµένο Πίνακα 5.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την κατάρτιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης (Ο.Π.∆.) για το οικ. έτος 2017, το οποίο αποτελείται από τους πίνακες 5.Α. Στοχοθεσίας
οικονοµικών αποτελεσµάτων, του ∆ήµου Λευκάδας και των Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου
Λευκάδας» και «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας», σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες, οι
οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τελική έγκρισή τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 8 της αριθµ. 7261/22-2-2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
1. Την διαµόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού
έτους 2017, µετά την γνώµη του παρατηρητηρίου και τις ανάγκες του ∆ήµου, όπως
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο τµήµα αυτής, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση και την υποβολή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς
έγκριση.
Στο Σχέδιο του Προϋπολογισµού τα ΕΣΟ∆Α ανέρχονται σε 47.603.804,20 ευρώ και τα
ΕΞΟ∆Α σε 47.603.804,20 ευρώ.
2. Την κατάρτιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) για το οικ. έτος 2017,
όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο τµήµα αυτής, το οποίο
αποτελείται από τους πίνακες 5.Α. Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων, του ∆ήµου
Λευκάδας και των Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» και «∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Λευκάδας», σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες και την υποβολή του στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 1/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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