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ης
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Θέμα 1
ο
   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας» 

28 Φεβρουαρίου 2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.11 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

ΜΕΛΗ:  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ(Δημοτικός Σύμβουλος) 

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ                            (Δημότης) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ          (Δημοτικός  Σύμβουλος ) 

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ                       (Δημότισσα,Αναπληρωματικό Μέλος) 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΡΙΣΗ                              (Δημότισσα) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ         (Υποπλοίαρχος) 

ΒΕΝΕΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ               (Δημότισσα) 

 

 

Στο Αίγιο σήμερα την 28
η
 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου στην έδρα του, Ψαρρών 2 στο Αίγιο, μετά από την υπ’ 

αριθμ.πρωτ. 200/24.02.2020 Πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία κοινοποιήθηκε σε 

όλα τα Μέλη, όπως ο Νόμος ορίζει. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η Ζαφειρία 

Ρηγοπούλου. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισάγει προς συζήτηση το 1
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
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Περί 

Λήψη Απόφασης για: «Έγκριση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου 

Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024, του ΝΠΔΔ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ». 

 

Θέτω υπόψη σας: 

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Νόµου 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') για τις αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρέωση 

κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ), 

το οποίο δίνει µια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων, 

που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών 

κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων  της οικονομικής και κοινωνικής 

πολιτικής. Το ΜΠ∆Σ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες 

υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισµού και ελέγχου των δαπανών και 

επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων. Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια 

δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου 

για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΠ∆Σ 

περιλαμβάνει τα όρια των προϋπολογισμών σε µμεσοπρόθεσμο ορίζοντα και δεν 

εστιάζει µόνο στην Κεντρική Διοίκηση, αλλά στη Γενική Κυβέρνηση, ως ένα ενιαίο 

σύνολο. Το ΜΠ∆Σ 2021-2024 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των 

δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2018-2019), καθώς 

και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για το τρέχον έτος (2020), το 

έτος προϋπολογισμού (2021) και τα τρία επόµενα έτη (2022-2024). 

Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σταθερότητας και του ΜΠ∆Σ απαιτείται η 

ουσιαστική και ενεργή  συμμετοχή  όλων  των  Υπουργείων  και  λοιπών  φορέων  

και  ιδιαίτερα  των  Γενικών διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, δεδομένου ότι 

είναι οι αρµόδιοι φορείς που οφείλουν να υλοποιήσουν τον συνολικό 

δημοσιονομικό σχεδιασµό, όπως αντανακλάται στις επιµέρους δεσμεύσεις του 

ΜΠ∆Σ, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εποπτευόμενων φορέων. (Υπ. 

Οικ. 2/17256/∆Π∆Σ/22.02.2019). 

 Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν, λόγω του μεγέθους τους, υποτομέα 

µε σηµαντική επίπτωση στο δημοσιονομικό  αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. 
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Επισημαίνεται και εδώ η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων, που θα 

είναι συνεπείς µε το εκάστοτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, είναι 

απαραίτητο στους υπό συμπλήρωση πίνακες να εγγράφονται µόνο τα έσοδα και οι 

δαπάνες, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν και αντίστοιχα να πληρωθούν κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους, και όχι µε βάση την πιθανή διαμόρφωση των 

πιστώσεων των προϋπολογισμών. (Υπ. Οικ. 2/17256/∆Π∆Σ/22.02.2019). 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, βάσει του αρ. 43 του ν. 4270/2014, οι στόχοι ισοζυγίου του 

ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα δύο πρώτα έτη 

από τη σύνταξη του ΜΠ∆Σ είναι δεσμευτικοί (δηλ. τα έτη 2020 και 2021). (Υπ. Οικ. 

2/17256/∆Π∆Σ/22.02.2019).Σε συνέχεια  της  ανωτέρω  εγκυκλίου,  µε  την  

εγκύκλιο  ΥΠ.ΕΣ.  οικ. 18248/13.03.2019 καλούνται οι Δήμοι, οι περιφέρειες και τα 

λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ να υποβάλουν συμπληρωμένους, µε 

τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην εγκύκλιο, τους  πίνακες  μεσοπρόθεσμων 

προβλέψεων  του  Παραρτήματος  Α  της  εγκυκλίου,  στη  Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής \ διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του 

ΥΠΕΣ (∆ΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ) αποκλειστικά Μέχρι την 29η Μαρτίου 2019. 

Με μέριμνα των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, οι πίνακες 

μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του ΜΠ∆Σ 2021-2024 θα πρέπει να έχουν εγκριθεί 

από το αρμόδιο όργανο (δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο) και να 

έχουν αποσταλεί στη διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  του  ΥΠΕΣ  

αποκλειστικά  μέχρι  την ανωτέρω  προθεσμία. Οι πίνακες θα αποσταλούν στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@ypes.gr και mpds@ypes.gr σε μορφή excel και 

θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό (µε ψηφιακή υπογραφή ή σκαναρισμένο 

ακριβές αντίγραφο). 

Στην ανωτέρω εγκύκλιο, εξαρχής επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων 

που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των 

ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. 

Αποτελούν µόνο τη συνεισφορά  τους  στη  διαδικασία  κατάρτισης  του  βασικού  

σεναρίου   του   ΜΠ∆Σ   2021- 2024.Εντός του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου, οι 

∆ήμοι, οι Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου 

αυτών, τα οποία περιλαμβάνονται στο µμητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 

οφείλουν να συμμετέχουν, µέσω των ενεργειών που περιγράφονται στο υπ΄ 

Α.Π.:οικ.18248/2019, µε θέμα: {Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 

mailto:info@ypes.gr
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Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ} , στη 

διαδικασία πρόβλεψης των δημοσιονομικών τους μεγεθών που θα οδηγήσει στην 

κατάρτιση του νέου Μ.Π.∆.Σ. 2021-2024. 

Ως βάση για τις προβλέψεις των εσόδων και αντίστοιχα των εξόδων του 

διαστήματος 2021 - 2024, λήφθηκαν υπόψη τα οριστικά στοιχεία του 2019, σε 

συνδυασμό µε την πολιτικοοικονομική κατάσταση και τον προϋπολογισμό όπως 

αυτός συντάχθηκε για το έτος 2020. 

2. Σύμφωνα και με την εισήγηση του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ευσταθίου Γεώργιου (Δ.Υ. Τ.Ε.17) 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει:  

1. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2021 - 2024, του 

ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», μαζί  µε τους 

πίνακες και τα σχετικά προσαρτήματα που το συνοδεύουν και αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, όπως αυτό κατατέθηκε και αναλυτικά 

παρουσιάσθηκε.  

2. Εξουσιοδοτεί το πρόεδρο την εκτέλεση της παρούσης ναθέτει στον Πρόεδρο την 

εκτέλεση της παρούσης. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2020. 

 

 

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                                                                  

                                                                                                             

                                                                                                  ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ                                                                                                               

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ           

                                                     

                                                                                        ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ

                        

                                                                                                 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΡΙΣΗ                                                                                                                                                                                                          
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