ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 318/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Αυγούστου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 16059/9-8-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Παπαδόπουλος Ανδρέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Βλάχος Κων/νος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
Σκληρός Φίλιππος
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Θερµός Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Κατωπόδη Ευανθία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Φίλιππας Γεώργιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου πριν την
ου
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 11 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης πινάκων εκτιµήσεων του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
(ΜΠ∆Σ) 2019-2021 του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2/21112/∆Π∆Σ/09-03-2018 (Α∆Α: 67ΗΑΗ-ΗΩ6) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών, Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, µε θέµα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσµού Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022.
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 10394/04-04-2018, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσµου
Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτοµέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».
ορίζουν ότι πρέπει να υποβληθούν συµπληρωµένοι οι πίνακες µεσοπρόθεσµων προβλέψεων στη Γενική
∆ιεύθυνση Οικονοµικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής / ∆νση Οικονοµικών ΤΑ του ΥΠΕΣ.
Η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 του υποτοµέα
S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» (ΜΠ∆Σ) περιλαµβάνει την αποτύπωση των δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων των δύο
προηγούµενων ετών 2016 και 2017, καθώς και τις προβλέψεις των δηµοσιονοµικών προοπτικών για α) το τρέχον
έτος (2018), β) το έτος προϋπολογισµού (2019) και γ) τα τρία επόµενα έτη (2020-2022).
Στους πίνακες µεσοπρόθεσµων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα των δύο
προηγούµενων ετών, εκτιµήσεις τους για το έτος 2018 καθώς και οι προβλέψεις των φορέων αναφορικά µε την
εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισµού για την
περίοδο 2019 –2022. Μετά από επεξεργασία των εν λόγω πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο
των διαθέσιµων δεδοµένων.
Επισηµαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσµεύουν τους φορείς
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού των επόµενων οικονοµικών ετών. Αποτελούν µόνο τη συνεισφορά τους
στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠ∆Σ 2019-2022. Ωστόσο, δεδοµένου ότι, µετά από την
ψήφιση του ΜΠ∆Σ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2019 και 2020 θα είναι δεσµευτικός για τον υποτοµέα
(συνολικά και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία
Εσωτερικών και Οικονοµικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισµών, είναι
σηµαντικό οι µεσοπρόθεσµες εκτιµήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές.
Η αποστολή των εν λόγω πινάκων διαβιβάζονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο από την έγκρισή τους µε ευθύνη
του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα και αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
mpds@ypes.gr.
Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλουµε συνηµµένα και
Εισηγούµαστε
προς έγκριση τους πίνακες Α1 «Εκτιµήσεις ΜΠ∆Σ ∆ήµων, Περιφερειών και ΝΠ∆∆» και 14 «Εξέλιξη Προσωπικού»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:
Εγκρίνει τους συνηµµένους στην εισήγηση πίνακες Α1 «Εκτιµήσεις ΜΠ∆Σ ∆ήµων, Περιφερειών και ΝΠ∆∆» και 14
«Εξέλιξη Προσωπικού», που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 318/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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