ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 33/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 452
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00 µ.µ. ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 36712/27-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. ΚαββαδάςΑθανάσιος–
Αντιπρόεδρος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
6. Γεωργάκης Βασίλειος
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12.Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14.Γιαννούτσος Πέτρος
15.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
16.∆ρακονταειδής Κων/νος
17. Νικητάκης Μάρκος.
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1.Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Καρβούνης Σπυρίδων
4. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Μεσσήνης Ιωάννης
7. Μεσσήνη Κερασούλα
8. Βεργίνης Ξενοφ.
9. Μελάς Βασίλειος
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Μαργέλης Γεώργιος
12. Λάζαρη Πηνελόπη
13. Βλάχος Σπυρίδων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
απών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (20) µέλη

Πριν τη συζήτηση του θέµατος αποχωρεί ο δηµοτικός σύµβουλος Μεσσήνης Ιωάννης.
Εισέρχεται ο δηµοτικός σύµβουλος Γεωργάκης Βασίλειος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. άρχισε την
συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 33/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
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Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 του ΝΠ∆∆ “ΠΑΙ∆ΙΚΟΙΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ”.
Εισηγητές: 1. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήµαρχος
2. Σκλαβενίτης ∆ηµ., υπάλληλος ΝΠ∆∆
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή έχει λήξει το οικονοµικό έτος
Το ∆.Σ. οµόφωνα δέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Η Αντιδήµαρχος Σκιαδά Ζωϊτσα διαβάζει την εισήγηση:
Με την αριθµ.97/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ <<ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ>>ψηφίσθηκε ο πρ/σµός του ΝΠ∆∆ οικονοµικού
έτος 2014 και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006
υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση.
Θέτουµε υπόψη σας την αριθµ. 97/2013 απόφαση ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου:
Αριθ. Αποφ. 97/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/13 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.
«Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθµοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριµνα – Αθλητισµός –
Πολιτισµός – Περιβάλλον» ∆ήµου Λευκάδας
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 ∆εκεµβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθµοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριµνα – Αθλητισµός –
Πολιτισµός – Περιβάλλον» ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 1659/19-12-2013 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν



Σκιαδά Ζωή

1. Ζουριδάκης Ευτύχιος



Ρόκκος Στυλιανός

2. ∆ρακονταειδής Κων/νος



Ματαράγκα Ελένη

3. Καρανάσος Γεώργιος



Κονιδάρη Αριστέα



Γαζής Αναστάσιος



Ροντογιάννης Κων/νος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας Βανδώρου
Κων/να για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
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1 Θέµα της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 15/13 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆ Λευκάδας: «Έγκριση Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014».

Η Πρόεδρος έθεσε υπό την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το καταρτισθέν σχέδιο
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 και την εισηγητική έκθεση στην οποία αιτιολογούνται
επαρκώς οι αναγραφόµενες πιστώσεις σε κάθε ΚΑΕ, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις που επιβάλλονται για την καλή λειτουργία και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών του
και βάσει των οδηγιών του ΥΠΕΣ για την κατάρτιση των προϋπολογισµών των ∆ήµων οικ.
έτους 2014
Το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού αφορά ανελαστικές δαπάνες όπως µισθοδοσία
προσωπικού, λειτουργικές ανάγκες Παιδικών Σταθµών. Τον προϋπολογισµό επιβαρύνουν οι
οφειλές των προηγούµενων ετών και ιδιαίτερα οι οφειλές από το 2010 και επειδή τα έσοδα
είναι περιορισµένα υπάρχει πρόβληµα µε την εξεύρεση πόρων για την αποπληρωµή τους. Σε
κάθε περίπτωση ο προϋπολογισµός είναι ισοσκελισµένος
Ο κος Κ. Ροντογιάννης Κων/νος έλαβε τον λόγο και ανέφερε ότι οι δοµές οδηγούνται σε
κλείσιµο λόγο έλλειψης χρηµατοδότησης και εξέφρασε την απορία του

πως γίνεται να

εκτελέσουµε ένα τέτοιο προϋπολογισµό µε τόσο στενά οικονοµικά πλαίσια. Πρέπει να
ενηµερώσουµε τον κόσµο ότι κάτι πρέπει να αλλάξει για νη µην κλείσουν οι δοµές .Χρειάζεται
αντίδραση του κόσµου απέναντι στην κεντρική πολιτική για να αλλάξει κάτι. Και θα πρέπει ο
∆ήµος να ξεσηκώσει τον κόσµο όχι µόνο η Αντιπολίτευση
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού άκουσε και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου και την
εισηγητική έκθεση επί του προϋπολογισµού οικονοµικού

έτους 2014, µετά από διαλογική

συζήτηση και διευκρινήσεις:
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2014 του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί –
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριµνα – Αθλητισµός – Πολιτισµός –
Περιβάλλον ∆ήµου Λευκάδας» ως εξής:
Α. ΕΣΟ∆Α
1. ΤΑΚΤΙΚΑ (0)

618.664,13

2. ΕΚΤΑΚΤΑ (1)

335.006,75

3. ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε.
Που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (2)
4. Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεις (3)
5. Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου (4)

256.730,00

6. Χρηµατικό Υπόλοιπο 2013 (5)

152.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

1.362.400,88

Β. ΕΞΟ∆Α
1.Λειτουργικές δαπάνες χρήσης(6)

853.973,76
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2.Επενδύσεις(7)

16.500

3.Πληρωµές(8)

463.311,89

4.Αποθεµατικό(9)

28.615,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

1.362.400,87

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 97/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΚΙΑ∆Α - ΠΕΤΟΥΣΗ ΖΩΗ

Τα παρόντα µέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

Ακριβές Απόσπασµα
Η πρόεδρος του ∆.Σ.

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση ο πρ/σµός εσόδων εξόδων του ανωτέρω ΝΠ∆∆
παρουσιάζει:
Α)ΕΣΟ∆Α
-----------------1.ΤΑΚΤΙΚΑ

(0)

618.664,13

2.ΕΚΤΑΚΤΑ (1)

335.006,75

3.ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε.
που βεβαιώνονται (2)

----------

για πρώτη φορά
4.Εισπράξεις δανείων και
απαιτήσει

(3)

-----------

5.Εισπράξεις υπέρ
∆ηµοσίου

(4)

256.730,00

6.Χρηµατικό Υπόλοιπο
2010

(5)

152.000,00

------------------------------------------- ---------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

1.362.400,88

Β)ΕΞΟ∆Α
------------------1.Λειτουτγικές δαπάνες χρήσης (6)

853.973,76

2.Επενδύσεις

(7)

16.500

3.Πληρωµές

(8)

463.311,89

4.Αποθεµατικό

(9)

28.615,23
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----------------------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

1.362.400,88
Εισηγούµαι

την έγκριση του Προϋπολογισµού του ανωτέρω ΝΠ∆∆∆, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Λευκάδας για το οικον. Έτος 2014.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : Γιατί δεν έχουν πληρωθεί οι οφειλες απο το 2010 Αναφερθήκαµε
και πέρυσι στο θέµα αυτό. Συγκεκριµένα: στον Αθλητικό Οργανισµό ∆ήµου Λευκάδας ποσό
60510,72€, στον Αθλητικό Οργανισµό πρώην ∆ήµου Σφακιωτών 19169,81€ και στο
Πνευµατικό Κέντρο πρώην ∆ήµου Απολλωνίων 61608,01€ παραµένουν απλήρωτα. Στον
Αθλητικό Οργανισµό ∆ήµου Λευκάδας τέλος του 2010 υπήρχε συνολική οφειλή µε τιµολόγια
πώλησης και τιµολόγια παροχής υπηρεσίων συνολικού ποσου 95461,41€ και πληρώθηκαν
µόνο 34951€.Η εταιρεία ∆ΟΤΕΚ ΑΕ που έκανε την συντήρηση και την ανακατασκευή του
παρκέ στο Κλειστό γυµναστήριο Λευκάδας δεν έχει πληρωθεί ακόµα κι όπως µου ανέφερε ο
εκπρόσωπος της θα κινηθεί δικαστικά παρ' ότι έχει ενοχλήσει την ∆ηµοτική Αρχή πολλές
φορές.
Πρέπει να γίνει πληρωµή των χρεών για να µην οδηγηθεί ο ∆ήµος στα ∆ικαστήρια απο τους
προµηθευτές και τους κατασκευαστές κι ενώ όλα τα χρέη που οδηγήθηκαν απο την νυν
∆ηµοτική Αρχή πληρώθηκαν , δεν πληρώνονται αυτά που δηµιουργήθηκαν απο τις
προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές.
Στο ∆ήµο υπάρχει συνέχεια.
Ψηφίζω µε την προυπόθεση οτι θα πληρωθούν τα παλιά χρέη του 2010.
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ:Θα ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό αν και µε τέτοιους
προϋπολογισµούς τα Νοµικά Πρόσωπα οδηγούνται σε θάνατο. Εµείς δεν θα ψηφίσουµε
µόνο τους Κ.Α. που αφορούν στα τροφεία.
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Τις διαπιστώσεις µου για τον προϋπολογισµό τις έχω
εκφράσει στο ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου και είναι οι ίδιες.
Ακολουθεί ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 19 δηµοτικοί σύµβουλοι. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι
∆ρακονταειδής Κων/νος, Νικητάκης Μάρκος, Φίλιππας Γεώργιος και Μπραντζουκάκης
Νικόλαος δεν ψηφίζουν τα τροφεία. Ο δηµοτικός σύµβουλος Καββαδάς Αθανάσιος ψηφίζει
µε την επιφύλαξη να πληρωθούν τα παλιά χρέη του 2010.
Παρών ψήφισε ο δηµοτικός σύµβουλος Γαβρίλης ∆ηµήτριος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
εγκρίνει τον πρ/σµό έτους 2014 του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Λευκάδας “ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ”, όπως ψηφίσθηκε µε την αριθµ. 97/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου και παρουσιάζει:
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Α)ΕΣΟ∆Α
-----------------1.ΤΑΚΤΙΚΑ

(0)

618.664,13

2.ΕΚΤΑΚΤΑ (1)

335.006,75

3.ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε.
που βεβαιώνονται (2)

----------

για πρώτη φορά
4.Εισπράξεις δανείων και
απαιτήσει

(3)

-----------

5.Εισπράξεις υπέρ
∆ηµοσίου

(4)

256.730,00

6.Χρηµατικό Υπόλοιπο
2010

(5)

152.000,00

------------------------------------------- ---------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

1.362.400,88

Β)ΕΞΟ∆Α
------------------1.Λειτουτγικές δαπάνες χρήσης (6)

853.973,76

2.Επενδύσεις

(7)

16.500

3.Πληρωµές

(8)

463.311,89

4.Αποθεµατικό

(9)

28.615,23

----------------------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

1.362.400,88

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. .452/13.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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