ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 507
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
26085/19-12-16 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
1. Γαζής Πάνος
2. Βλάχος Ευστάθιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Κατωπόδη Ευανθία
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Γρηγόρη Ασπασία
7. Σκληρός Παναγιώτης
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
9. Βλάχος Κων/νος
9. Αραβανής Βασίλειος
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Καββαδάς Αθανάσιος
11. Καββαδάς Θωµάς
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13. Φίλιππας Γεώργιος
13. Γληγόρης Κων/νος
14. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15.
16. Καρφάκη Μαριάννα
16.
17. Βικέντιος Νικόλαος
17.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
18. Ζουριδάκης Ευτύχιος
18.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
19. Σκληρός Φίλιππος
19. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
20. Θερµός Ευάγγελος
20.
21.
21.
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν
22.
22. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
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 (20) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 114/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆
«Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» µε θέµα

«έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών

αποτελεσµάτων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2017».
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευµατικού Κέντρου
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Ο Αντιπρόεδρος του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» κ. Σπυρίδων Αρβανίτης,

εισηγούµενος το θέµα, έκανε αναφορά στην υπ΄ αριθ. 114/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» η οποία έχει ως εξής:

«Α π ό σ π α σ µ α
Από το πρακτικό της µε αριθ:22/2016 Συνεδρίασης
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 114-2016
η
Στη Λευκάδα σήµερα την15 του µήνα ∆εκεµβρίουτου έτους 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00 π.µ.,
ήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευµατικού Κέντρου, µετά την αριθ. πρωτ. 491/15.12.2016 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1
2
3

Σπυρίδων Αρβανίτης Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Παπαδόπουλος
Βασίλειος Προδροµίτης

1
2
3

Ιωάννα Λιβιτσάνου
Ευτύχιος Ζουριδάκης
Αναστάσιος Γαζής

4
5
6

Ευάγγελος Χαλικιάς
Σταύρος ∆ελαπόρτας
Ευστάθιος Βλάχος

4
5
6

7

Παρασκευή Κοψιδά – Βρεττού

7

Χριστόφορος Φρεµεντίτης
Ευανθία Κατωπόδη
Κωνσταντίνος
∆ρακονταειδήςΠρόεδρος
Κων/νος Γληγόρης

8

Γεώργιος Μπάρκας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος άρχισε τη συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ον εντός της Η.∆. της αριθ.22 -2016 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2017».
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Αρβανίτης Αντιπρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Αρβανίτης εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του
Ν. 4270/14, τα νοµικά πρόσωπα που είναι ενταγµένα στο καταρτιζόµενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης, το
οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου για το έτος 2017.
Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων αποτυπώνει σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή
τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού και του µηνιαίου προγράµµατος εκτέλεσής του, βάσει των
εκτιµήσεων που θέτει ο ∆ήµος και τα νοµικά του πρόσωπα ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των
ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο µήνα και τριµήνου, καθώς
και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθµός επίτευξης των
στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και
διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα και µη
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ρεαλιστικά έσοδα.
Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράµµατος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-2-2013 Υπ.
Εσωτερικών και Οικονοµικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του
προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο µπορούσε να
αξιοποιηθεί, προκειµένου να αποδοθεί πρόγραµµα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, το πρόγραµµα
καταρτίστηκε µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των
εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαµβανοµένου του ταµειακού
υπολοίπου.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών αφαιρέθηκε από το
περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα
δράσης και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών,
Συνεπώς

το

ΟΠ∆

συνοψίζει

µόνο

τον

ετήσιο

προϋπολογισµό

και

τη

στοχοθεσία

των

οικονοµικώναποτελεσµάτων του νοµικού προσώπου.
Η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠ∆ µε την συνδροµή των υπηρεσιών του ∆ήµου, ενώ
οι πίνακες στοχοθεσίαςοικονοµικώναποτελεσµάτων των νοµικών του προσώπων καταρτίζονται και
οριστικοποιούνται από τα ίδια τα νοµικά πρόσωπα και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αυτής,

το

Ολοκληρωµένο

Πλαίσιο

∆ράσης,

το

οποίο

αποτελείται

από

τον

πίνακα

στοχοθεσίαςοικονοµικώναποτελεσµάτων του ∆ήµου και τους πίνακες στοχοθεσίας οικ. αποτελεσµάτων
των

νοµικών

προσώπων

υποβάλλονται

προς

ψήφιση,

µαζί

µε

τον

προϋπολογισµό,

στο

∆ηµοτικόΣυµβούλιο και ακολούθως προς έλεγχο στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουµε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας, και παρακαλούµε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.
Συνηµµένος πίνακας
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου:
Αποφασίζει οµόφωνα
Την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Λευκάδας οικονοµικού έτους 2017» όπως αναλυτικά αναφέρονται ανά Κ.Α. στην εισήγηση του κ.
Αντιπροέδρου.»
Ο εισηγητής προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της υπ΄ αριθ. 114/2016 απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας».
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση της υπ΄αριθ. 114/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆
«Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας», µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας στοχοθεσίας οικονοµικών
αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆, οικονοµικού έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 507/2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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