Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:14/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:101/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 24 του
μήνα Μαίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.13806/19.5.2011 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Αραβανής Ανδρέας
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.14-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της απογραφής του Δήμου
Λευκάδας έτους 2010.
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος ΑραβανήςΠρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
Σύμφωνα με την αρ.49/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα
στοιχεία απογραφής, του Δήμου για το έτος 2010, για τα οποία είχε ολοκληρωθεί η
διαδικασία απογραφής τους και ορίστηκαν ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κος.
Ιωάννης Παπαδόπουλος, με αναπληρωτή του τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο.
Απόστολο Ρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης υπ’αριθμ.πρωτ.
74445/29-12-10 του Υ.Ε.Α. και Η.Δ., για τον έλεγχο της απογραφής και την έκδοση
του απαραίτητου πιστοποιητικού ελέγχου που θα συνοδεύσει τα στοιχεία της
απογραφής στο Δ.Σ.
Η Απογραφή των συνενούμενων Δήμων ολοκληρώθηκε για όλα τα περιουσιακά
στοιχεία , όπως εμφανίζονται πλέον στον ενοποιημένο ισολογισμό του νέου Δήμου
Λευκάδας.
Συνοπτικά τα στοιχεία της απογραφής του νέου Δήμου Λευκάδας, κατόπιν και του
ελέγχου τους από τον οριζόμενο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, έχουν ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 103004738,07€
ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:
147985,28€
ΑΞΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ:
3492863,61
ΑΞΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ:
117510,74€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ:
3621519.87€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ (έσοδα εισπρακτέα): 628363,97€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:
111651165,19€
Μείον: ΑΞΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: -2990621,12€
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ:
-498788,28€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ:
-3736075,57€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ:
-486448,88€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:-58389,41€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ:
-959270,22€
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
102921571,71€
(καθαρή περιουσία)
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- τα παραπάνω στοιχεία
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με έξι (6) ψήφους υπέρ , έναντι δύο (2) και εγκρίνει τα στοιχεία απογραφής του
Δήμου για το έτος 2010 και να γίνει η απαραίτητη εισήγηση στο Δ.Σ. για την τελική
έγκριση της Απογραφής, συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό ελέγχου που
εκδόθηκε από τον οριζόμενο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Τα μέλη της Επιτροπής κος Μπραντζουκάκης Νίκος και κος Μαργέλης Γεώργιος
δήλωσαν παρών, γιατί τα στοιχεία της απογραφής τους δόθηκαν την ημέρα της
Συνεδρίασης και δεν είχαν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο χρόνο να ενημερωθούν
και να τα μελετήσουν αναλόγως.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:101 /2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

