ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 36ης/17 ΕΙ∆ΙΚΗΣ Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 487/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 ήρθε σε
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 29092/15-12-2017
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
Κακλαµάνη Αναστασία
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Θερµός Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Παπαδόπουλος Ανδρέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Κατωπόδη Ευανθία
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Γρηγόρη Ασπασία
7
Σέρβος Κων/νος
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
9
Βλάχος Κων/νος
9
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
10
Κοντοµίχης Ευάγγελος
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
Αρβανίτης Σπυρίδων
11
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
12
Κατηφόρης Χρήστος
12
Γληγόρης Κων/νος
13
Φίλιππας Γεώργιος
13
14
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
15
Βλάχος Ευστάθιος
15
16
Τριλίβας Χρήστος
16
17
Καρφάκη Μαριάννα
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
22
23
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 ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ της Η.∆. της αρ. 36ης/2017 Ειδικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για ψήφιση Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του ∆ήµου
Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2018.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Σπ. ∆ελλαπόρτας Αν/της Πρ/νος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής:
«Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις
αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η Οικονοµική Επιτροπή
έως την 5η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς
και το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές
δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το
δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες
που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, γ) τα
έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που
επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος
και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού.
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και
δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
Η Οικονοµική Επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του
προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών,
προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του
άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ' 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, 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 παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του
παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. 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 το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 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.
Σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισµού (π/υ) εξόδων κάθε δηµοτικής ή τοπικής
κοινότητας ή το προσχέδιο του π/υ δεν καταρτιστούν ή δεν υποβληθούν εµπρόθεσµα στην
Οικονοµική Επιτροπή (από τα τοπικά συµβούλια ή και την Εκτελεστική Επιτροπή αντίστοιχα) ή δεν
γνωµοδοτήσει εγκαίρως η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, τότε αυτά καταρτίζονται από την
Οικονοµική Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται εκ του νόµου η δυνατότητα στην Οικονοµική
Επιτροπή του δήµου, σε περίπτωση που παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τα προηγούµενα
στάδια της διαδικασίας να αναλάβει η ίδια τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί εφικτή η
τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών, καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατή τη ψήφιση του π/υ
ελλειπόντων των προαναφερθέντων στοιχείων (άρθρα 77, παρ.3 και 4 και 78, παρ.3 του ν.
4172/2013). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/20.11.2013)
Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των
ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο
καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό έως την προθεσµία της επόµενης παραγράφου, µε βάση
το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και τις
οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εφόσον έχουν µεταβιβασθεί σε δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριµένες, αποφασιστικού
χαρακτήρα, αρµοδιότητες, κατ' εφαρµογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν. 3852/2010,
πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.
3852 /2010.
Στην περίπτωση του ∆ήµου µας δεν µεταβιβάστηκαν τέτοιες αρµοδιότητες, συνεπώς δεν απαιτούνται
οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/2010.
Για τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 ελήφθησαν υπόψη:
• η ΚΥΑ 25595/28-07-2017: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των
∆ήµων, οικονοµικού έτους 2018.
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•
•
•

•

•
•
•

τα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου µέχρι 31-08-2017 (ήτοι µήνας αναφοράς ο Αύγουστος οικ.
έτους 2017)
το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου
οι υπ’ αριθµ. 359/21-11-2017 και 439/01-12-2017 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αντίστοιχα περί αναπροσαρµογής τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2018
η υπ’ αριθµ. 11/01-12-2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί
κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 και του τεχνικού
προγράµµατος
η υπ’ αριθµ. 392/04-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση του
σχεδίου του προϋπολογισµού έτους 2018 του ∆ήµου Λευκάδας
η υπ’ αριθµ. 14/14-12-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη διόρθωση του
Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2018 του ∆ήµου Λευκάδας
η υπ΄αριθµ. 406/18-12-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διαµόρφωση
σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2018, µετά τη γνώµη του
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την κατάρτιση του Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) έτους 2018, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 58ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 406/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 18 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 29029/14-12-17 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. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: ∆ιαµόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού
έτους 2018, µετά τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και κατάρτιση του
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) οικ. έτους 2018.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ/τής Πρ/νος ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

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. 392/2017 (Α∆Α: 7Χ9ΘΩΛΙ-061) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου µας, καταρτίστηκε σχέδιο προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2018, 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’ 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)
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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. 1796/08-12-2017
έγγραφό του, µας γνωρίζει ότι άντλησε τα οικονοµικά στοιχεία από τη βάση δεδοµένων του ΥΠ.ΕΣ., την Τετάρτη
06 ∆εκεµβρίου 2017 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 2018, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Συγκεκριµένα:
Α.
ΕΣΟ∆Α:
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 1312 µε τίτλο «∆απάνες κατασκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων» κατά το
ποσό των 900,00 ευρώ, καθώς εκ παραδροµής εγγράφηκε πίστωση ποσού 48.500,00 €, αντί του
ορθού ποσού 47.600,00 €.
ΕΞΟ∆Α:
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6261.002 µε τίτλο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» κατά το ποσό
των 900,00 ευρώ και διαµορφώνεται στα 47.600,00 €.
Μετά τα παραπάνω το αποθεµατικό του ∆ήµου (Κ.Α.Ε. 9111) παραµένει αµετάβλητο στο ποσό των 122.302,27
€
Β.
Όσον αφορά στην παρατήρηση για την παράβαση της οδηγίας της Κ.Υ.Α. του Κ.Α.Ε. 1215 µε τίτλο
«Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών» εκ παραδροµής εκτιµήθηκε είσπραξη ποσού έως την
31/12/2017 1.900.000,00 €, µε αποτέλεσµα το υπόλοιπο επί του εγκριθέντος ποσού για το έτος 2018, να
ανέλθει στο ποσό των 51.909,44 €. Ωστόσο βάση ορθών υπολογισµών των εκταµιεύσεων των ποσών για τα
ληξιπρόθεσµα εντός του έτους 2017, αυτές εκτιµούµε ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 393.555,54 €, καθώς για
τις υπόλοιπες δαπάνες εκκρεµεί η ορθή εκκαθάριση τους, που θα ολοκληρωθεί στο έτος 2018, διαµορφώνοντας
το ποσό της πίστωσης του ΚΑΕ 1215 για το 2018 στο ποσό των 1.558.354,00 €.
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 2018 σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, µετά τις ανωτέρω περιγραφόµενες
αναπροσαρµογές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία ως εξής:
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Κ.Α.

ΕΣΟ∆Α

∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31-08-2017

Βεβαιωθέντα
µέχρι
31-08-2017
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Εκτίµηση
εισπραχθέντων
µέχρι 31-12-2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
2018
Ψηφισθέντα

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
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

0
1
2

3
4

5

11.259.364,50
22.692.121,04
1.416.011,54

6.893.035,48
2.194.997,31
1.421.513,82

10.987.258,48
4.119.582,70
1.351.000,00

10.213.643,13
24.192.490,86
1.226.214,77

7.423.621,72

7.256.439,77

1.733.000,00

6.331.103,51

2.904.935,59

1.368.547,73

1.733.000,00

2.907.935,59

5.625.564,89
51.321.619,28

5.625.564,89
24.760.099,00

5.625.564,89
25.549.406,07

6.500.000,00
51.371.387,86

Σύνολο εσόδων
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Κ.Α.

6
7
8
9

ΕΞΟ∆Α

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

∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31-08-2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
2018

16.643.870,22
24.033.104.22
10.646.659,64

Ενταλθέντα
µέχρι
31-08-2017
8.222.485,68
2.078.431,22
2.021.297,63

Εκτίµηση
πληρωθέντων
µέχρι 31-12-2017
12.345.411,72
2.242.414,61
4.461.579,74

15.369.507,57
25.342.371,73
10.537.206,29

465,20
51.324.099,28

0,00
12.322.214,53

0,00
19.049.406,07

122.302.27
51.371.387,86

Ψηφισθέντα

Σύνολο εξόδων
Γ.
Έχοντας υπόψη:
1) Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών «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» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Με τη δηµοσίευση της Απόφασης επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τα άρθρα 1, 6 και 7 της υπ’ αριθµ.
7261/2013 ΚΥΑ.
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 2018. 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.
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
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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. 122/2017 απόφαση (Α∆Α:6ΧΤΧΟΕ4Ξ-ΞΥΠ) 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. 168/2017 απόφαση (Α∆Α:7ΜΙΠΟΡΛΠ-Μ56) του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Λευκάδας» περί έγκρισης Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων οικ. έτους 2018, σύµφωνα µε τον
συνηµµένο Πίνακα 5.Α.
7) Την Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων οικ. έτους 2018 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 2018, 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 2018,
µετά την γνώµη του Παρατηρητηρίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση και την υποβολή
του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.
Τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, µετά τις ανωτέρω περιγραφόµενες
αναπροσαρµογές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία ως εξής:
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Κ.Α.
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ΕΣΟ∆Α

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
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

∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31-08-2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
2018

11.259.364,50
22.692.121,04
1.416.011,54

Βεβαιωθέντα
µέχρι
31-08-2017
6.893.035,48
2.194.997,31
1.421.513,82

Εκτίµηση
εισπραχθέντων
µέχρι 31-12-2017
10.987.258,48
4.119.582,70
1.351.000,00

10.213.643,13
24.192.490,86
1.226.214,77

7.423.621,72

7.256.439,77

1.733.000,00

6.331.103,51

2.904.935,59

1.368.547,73

1.733.000,00

2.907.935,59

5.625.564,89
51.321.619,28

5.625.564,89
24.760.099,00

5.625.564,89
25.549.406,07

6.500.000,00
51.371.387,86

Ψηφισθέντα

Σύνολο εσόδων
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Κ.Α.

6

ΕΞΟ∆Α

Έξοδα χρήσης

∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31-08-2017
16.643.870,22
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Ενταλθέντα
µέχρι
31-08-2017
8.222.485,68

Εκτίµηση
πληρωθέντων
µέχρι 31-12-2017
12.345.411,72

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
2018
Ψηφισθέντα
15.369.507,57

7
8
9

Επενδύσεις
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και λοιπές
αποδόσεις και προβλέψεις
Αποθεµατικό

24.033.104.22
10.646.659,64

2.078.431,22
2.021.297,63

2.242.414,61
4.461.579,74

25.342.371,73
10.537.206,29

465,20
51.324.099,28

0,00
12.322.214,53

0,00
19.049.406,07

122.302.27
51.371.387,86

Σύνολο εξόδων
2.
Την κατάρτιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) για το οικ. έτος 2018, 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.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 406/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.»

Στη συνέχεια ο κ. Νικητάκης Μάρκος, διάβασε την παρακάτω συµπληρωµατική εισηγητική
έκθεση:
A. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων » κατά το ποσό των
5.000,00 ευρώ και
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7425.016 µε τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συµβούλου για
παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση Επιχειρησιακών ∆ράσεων ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας µε δεµατοποίηση και προσωρινή αποθήκευση κατά τη
µεταβατική περίοδο µέχρι την υλοποίηση της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και
Κοµποστοποίησης (ΜοΠΑΚ)» µε το ποσό των 5.000,00 € , προκειµένου να προχωρήσει η
υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του
∆ήµου Λευκάδας.
B. Εγγραφή χρηµατοδοτήσεων έργων Π∆Ε
Λαµβάνοντας υπόψη:
1Ο ) την υπ’ αρ. πρωτ. 109507/11-10-2017 µε Α∆Α: 60ΣΟ465ΧΙ8-2ΟΗ, απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης που αφορά την ένταξη του έργου µε τίτλο «Αποκατάσταση ∆ηµοτικού
Κινηµατογράφου Απόλλωνα Λευκάδας» του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε. 2017)
στη ΣΑΜΠ-022 συνολικής δαπάνης 86.800,00 ευρώ.
2Ο ) την υπ’ αρ. πρωτ. 109508/11-10-2017 µε Α∆Α: 7ΥΩ9465ΧΙ8-ΜΨΠ, απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης που αφορά την ένταξη του έργου µε τίτλο «Αποκατάσταση οδού
Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας» του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π.∆.Ε. 2017) στη ΣΑΕΠ-022 συνολικής δαπάνης 2.800.000,00 ευρώ.
3Ο) την υπ’ αρ. πρωτ. 138904/18-12-2017 µε Α∆Α: 75ΧΛ465ΧΙ8-Γ58, απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης που αφορά την ένταξη του έργου µε τίτλο «Βελτίωση οδικού τµήµατος
από θέση Πόντη προς θέση Νηρά ∆.Ε. Απολλωνίων» του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π.∆.Ε. 2017) στη ΣΑΕ-071 ΤΡΟΠ 1, συνολικής δαπάνης 600.000,00 ευρώ.
θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2018 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων
και Εξόδων, ως εξής:
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.019 µε τίτλο «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα –
Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 2.800.000,00 €
- ∆ηµιουργείται νέος
Κ.Α. Εσόδων 1322.020 µε τίτλο «Αποκατάσταση ∆ηµοτικού
Κινηµατογράφου Απόλλωνα Λευκάδας» µε το ποσό των 86.800,00 €
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.022 µε τίτλο «Βελτίωση οδικού τµήµατος από θέση
Πόντη προς θέση Νηρά ∆.Ε. Απολλωνίων» µε το ποσό των 600.000,00 €
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την δηµιουργία των νέων ΚΑΕ των
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
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-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7323.011 µε τίτλο, «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα –
Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 2.800.000,00 ευρώ, προκειµένου να
αποκατασταθεί το φθαρµένο οδικό δίκτυο της περιοχής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7341.015 µε τίτλο «Αποκατάσταση ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου
Απόλλωνα Λευκάδας», µε το ποσό των 86.800,00 ευρώ, προκειµένου να ξεκινήσουν οι
απαιτούµενες εργασίες για την αποκατάσταση του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7323.012 µε τίτλο «Βελτίωση οδικού τµήµατος από θέση Πόντη
προς θέση Νηρά ∆.Ε. Απολλωνίων» µε το ποσό των 600.000,00 ευρώ, προκειµένου να
ξεκινήσουν άµεσα οι διαδικασίες δηµοπράτησης του έργου.

Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, µετά τις ανωτέρω
περιγραφόµενες αναπροσαρµογές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία
ως εξής:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

Κ.Α.

0
1
2

3

4

5

ΕΣΟ∆Α

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
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

∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31-08-2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
2018

11.259.364,50
22.692.121,04
1.416.011,54

Βεβαιωθέντα
µέχρι
31-08-2017
6.893.035,48
2.194.997,31
1.421.513,82

Εκτίµηση
εισπραχθέντων
µέχρι 31-12-2017
10.987.258,48
4.119.582,70
1.351.000,00

10.213.643,13
27.679.290,86
1.226.214,77

7.423.621,72

7.256.439,77

1.733.000,00

6.331.103,51

2.904.935,59

1.368.547,73

1.733.000,00

2.907.935,59

5.625.564,89
51.321.619,28

5.625.564,89
24.760.099,00

5.625.564,89
25.549.406,07

6.500.000,00
54.858.187,86

Ψηφισθέντα

Σύνολο εσόδων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

Κ.Α.

6
7
8
9

ΕΞΟ∆Α

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

∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31-08-2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
2018

16.643.870,22
24.033.104.22
10.646.659,64

Ενταλθέντα
µέχρι
31-08-2017
8.222.485,68
2.078.431,22
2.021.297,63

Εκτίµηση
πληρωθέντων
µέχρι 31-12-2017
12.345.411,72
2.242.414,61
4.461.579,74

15.364.507,57
28.834.171,73
10.537.206,29

465,20
51.324.099,28

0,00
12.322.214,53

0,00
19.049.406,07

122.302.27
54.858.187,86

Ψηφισθέντα

Σύνολο εξόδων

Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας έτους 2018, το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) παραµένει στο ποσό των 122.302,27 ευρώ.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος είπε: Η πολιτική µας βούληση και το πολιτικό µας όραµα είναι διαφορετικό
από το δικό σας γι αυτό θα ψηφίσουµε παρών.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαέξι (16) δηµοτικοί σύµβουλοι.
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Παρών ψήφισαν τέσσερις (4) οι κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Αραβανής Βασίλειος και
Σκληρός Φίλιππος.
Κατά ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωµάς.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1.Εγκρίνει τον πρ/σµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2018, όπως διαµορφώθηκε µε την
αρ. 406/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά τη γνώµη του παρατηρητηρίου, και την
ανωτέρω συµπληρωµατική εισηγητική έκθεση και εµφανίζει συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017
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7.256.439,77
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6.331.103,51

2.904.935,59

1.368.547,73

1.733.000,00
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Σύνολο εσόδων
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∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31-08-2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
2018

16.643.870,22
24.033.104.22
10.646.659,64

Ενταλθέντα
µέχρι
31-08-2017
8.222.485,68
2.078.431,22
2.021.297,63

Εκτίµηση
πληρωθέντων
µέχρι 31-12-2017
12.345.411,72
2.242.414,61
4.461.579,74

15.364.507,57
28.834.171,73
10.537.206,29

465,20
51.324.099,28

0,00
12.322.214,53

0,00
19.049.406,07
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54.858.187,86

Ψηφισθέντα

Σύνολο εξόδων

Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας έτους 2018, το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) παραµένει στο ποσό των 122.302,27 ευρώ.
2.Εγκρίνει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) για το οικ. έτος 2018, όπως επισυνάπτεται
στην υπ΄αριθ. 406/2017 απόφαση της Ο.Ε., ως αναπόσπαστο τµήµα αυτής, και διαµορφώθηκε µε την
ανωτέρω συµπληρωµατική εισηγητική έκθεση, 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.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 487/2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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