ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 56ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 392/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 27823/30-11-2017 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα (Αντιπρόεδρος)
1. Νικητάκης Μάρκος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4.
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6. Βλάχος Κων/νος (αναπλ.)
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Καρφάκη Μαριάννα, λόγω απουσίας του Προέδρου.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Οι κ.κ. Πολίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αναπληρωµατικά µέλη της δηµοτικής παράταξης της
πλειοψηφίας, αναπληρώνουν τα τακτικά µέλη της ίδιας παράταξης, Χαλικιά Ευάγγελο και Περδικάρη Αθανάσιο
που απουσίαζαν.
ου
Ο κ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας οικονοµικού έτους 2018.
Εισηγητές: ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ/τής Πρ/νος ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τµήµατος Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο κ. ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ/τής Πρ/νος ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών και η κα Ιωάννα Γαζή,
υπάλληλος Τµήµατος Πρ/σµού Λογιστηρίου & Προµηθειών, ενηµέρωσαν την Ο.Ε. για το σχέδιο πρ/σµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 και συγκεκριµένα:
«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
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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.
• 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. 359/2017 και 439/2017 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου αντίστοιχα περί αναπροσαρµογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το έτος
2018.
• η υπ’ αριθµ. 11/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί κατάρτισης του προσχεδίου του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 και του τεχνικού προγράµµατος.
Ο Προϋπολογισµός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισµένος.

Τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα
παρακάτω συνοπτικά στοιχεία ως εξής:

Κ.Α.
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Κ.Α.

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
Σύνολο εσόδων
ΕΞΟ∆Α
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ΠΟΣΑ
10.213.643,13
24.193.390,86
1.226.214,77
6.331.103,51
2.907.935,59
6.500.000,00
51.372.287,86
ΠΟΣΑ
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Έξοδα χρήσης
Επενδύσεις
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
Αποθεµατικό
Σύνολο εξόδων

15.370.407,57
25.342.371,73
10.537.206,29
122.302,27
51.372.287,86

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλλουµε συνηµµένα σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων για το
οικονοµικό έτος 2018 του ∆ήµου Λευκάδας, το οποίο πρέπει να αποσταλεί για έλεγχο στο Παρατηρητήριο
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προκειµένου να εκφέρει γνώµη σε περίπτωση που διαπιστωθούν
παρεκκλίσεις από τη Κ.Υ.Α. περί κατάρτισης του προϋπολογισµού των ∆ήµων για το έτος 2018.
Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν πέντε (5) µέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Γιαννιώτης Οδυσσέας, Σέρβος Κων/νος,
Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Πολίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος.
Παρούσα δήλωσε η κα Καρφάκη Μαριάννα.
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,
- Την παραπάνω ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2018, το οποίο
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία ως εξής:
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ΕΣΟ∆Α
ΠΟΣΑ
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βεβαιώνονται για πρώτη φορά
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Πληρωµές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
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Αποθεµατικό
122.302,27
Σύνολο εξόδων
51.372.287,86
το οποίο πρέπει να αποσταλεί για έλεγχο στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προκειµένου
να εκφέρει γνώµη σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τη Κ.Υ.Α. περί κατάρτισης του
προϋπολογισµού των ∆ήµων για το έτος 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 392/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΡΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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