Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:4/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:43/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 20η του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
3849/16.2.2012 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)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.4-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού
Δήμου Λευκάδας, έτους 2012.
Εισηγητ: κ. Ελευθ. Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Με την 484/21-12-11 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου
για το έτος 2012 και εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελλ/νησου-Δυτ.Ελλάδας
& Ιονίου, για έλεγχο νομιμότητας.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελλ/νησου-Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου, με το αρ.πρ.28/13-2012 έγγραφό της, μας επιστρέφει τον υποβληθέντα προϋπολογισμό προκειμένου να
τεθεί υπόψη του Δ.Σ., για την αναμόρφωση του, συνεκτιμώντας και τις διατάξεις του
άρθρου 2 του Ν.4038/2-2-12(ΦΕΚ 14 τ.Α) και να υποβληθεί ξανά για έλεγχο
νομιμότητας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον προϋπολογισμό
και σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, είναι οι
εξής:
Α.
1.Αλλαγή του ποσού της Σ.Α.ΤΑ. από 1.400.000,00€ σε 2.130.000,00€
2.Αφαιρείται το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ λόγω πληρωμής του στις αρχές
Ιανουαρίου 2012, ΚΑΕ 20/7326.001-ποσού 147.000,00€.
3. Εντάσσονται τα παρακάτω δύο νέα έργα που ήρθαν τα χρήματα τον Ιανουάριο
του 2012:
Α) Τεχνική βοήθεια Δήμου ποσού 50.000,00€ ΚΑΕ 00/6495.007
Β) Βελτίωση Δικτύου Υδρευσης πρώην Δ.Ελλομένου ποσού 428.400,00€, ΚΑΕ
25/7336.007
4.Εντάχθηκε ποσό 102.000.00€ για αποζημίωση υπαλλήλων με απόφαση
δικαστηρίου ΚΑΕ 8/8117.007
5.Εντάσσεται το έργο: Κατασκευή Γηπέδου 5χ5 Καρυάς, ΚΑΕ 30/7326.018.-ποσού
116.735,048€
6. Αφαιρέθηκαν τα μη ενταγμένα έργα και από το σκέλος των εσόδων και των
εξόδων, ποσού 57.131.458,11€.
Β.
Για το Δήμο μας το ύψος των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών
ανέρχεται σε 10.337.073,00€.Από αυτά ποσό 2.635.001,00€ αφορά υποχρεώσεις
ενταγμένες και εξασφαλισμένες στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Ετσι το τελικό για το Δήμο
ποσό οφειλών ΠΟΕ ανέρχεται μέχρι 31/12/2011 στο ύψος των 7.742.062,00€.Στα
πλαίσια της ανασύνταξης του προϋπολογισμού , ύστερα από επικοινωνία που
υπήρξε τόσο με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. όσο και με το Υπουργείο Εσωτερικών, προτείνω
σύναψη ισόποσου δανείου με το ποσό των οφειλών του Δήμου, με το Τ.Π.& Δ. ,
δηλαδή 7.742.062,00€ , ώστε να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός έτους 2012».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει την
έγκριση της αναμόρφωσης του σχεδίου του προϋπολογισμού όπως διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα παραπάνω και εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης , για το έτος 2012.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4038/2-2-12(ΦΕΚ 14 τ.Α)
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με επτά (7) ψήφους υπέρ και έναν (1) κατά, του κου.Μαργέλη Γεώργιου, εγκρίνει
Α.Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2012, όπως αναφέρεται στη
παραπάνω εισήγηση και
Β. Σύναψη δανείου με το Τ.Π.& Δ., ποσού 7.742.062,00€, ώστε να ισοσκελιστεί ο
προϋπολογισμός έτους 2012.
O κος.Μαργέλης Γεώργιος ψηφίζει αρνητικά την ανασύνταξη του προϋπολογισμού
και τη λήψη δανείου ύψους 7.742.062,00 € για λέγοντας τα εξής:
«1. Είναι πρόχειρη η αντιμετώπιση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής της σύνταξης
του προϋπολογισμού, αφού ουσιαστικά δεν έχουν γίνει αλλαγές με βάση και τις
παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρ. πρωτ. 28/13-02-2012 αλλά και
με βάση την 50698/2-12-11 ΚΥΑ.
2. Η απόφαση για λήψη δανείου ύψους 7.742.062,00 € είναι σε βάρος των
οικονομικών του Δήμου και τον οδηγεί γρηγορότερα στο άρθρο 262 του Καλλικράτη,

δηλαδή στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης και κατά συνέπεια τον εντάσσει στους
υπερχρεωμένους δήμους.
3. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι έχει γίνει αναμόρφωση στο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης και στο τεχνικό πρόγραμμα 2012 σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
4. Η Δημοτική Αρχή αδυνατεί να διαχειριστεί το χρέος του Δήμου μας και να
νοικοκυρέψει τα οικονομικά του, αφού χρειάζονται ουσιαστικές αποφάσεις (και
περικοπές) που μέχρι τώρα δεν έχει πάρει. Ταυτόχρονα κινείται προς την
κατεύθυνση της σύναψης δανείου μεγαλώνοντας έτσι το χρέος του Δήμου μας και
υποθηκεύοντας το μέλλον του».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 43/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

