Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:37/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:336/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 9η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
35768/5.12.2011 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Πεντεσπίτης Νίκος
2.Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.37-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του σχεδίου ετήσιου
προγράμματος δράσης και τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
Εισηγητής:κ.Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Με το αρ.πρ.1508/6-12-11 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου
Λευκάδας, μας διαβιβάστηκε η αρ.17/20011 απόφασή της, με την οποία εισηγείται
στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του Προσχεδίου Κατάρτισης Ετήσιου
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης και τεχνικού προγράμματος 2012, του
Δήμου Λευκάδας.
Στην 17/2011 απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή μας αναφέρει τα εξής;
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «Για το
μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.
Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται,
σε αυτό, ως παράρτημα.
Αναφορικά με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης η δομή καθώς και
το περιεχόμενό του ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθ.
18183/02.04.2007 απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ:
«1. Η διάρθρωση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των
Νομικών Προσώπων του αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των
υπηρεσιών τους.
2. Το περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης προκύπτει από
την κατ’ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος,
λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 4 του παρόντος. Στο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών
δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος, που θα υλοποιηθούν
από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων.
3.Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον:
α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος όπου
εντάσσεται η δράση.
β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά
το επόμενο έτος.
γ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, ανά τρίμηνο.
δ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.
ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης.
στ. Η χωροθέτηση της δράσης.
4.Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής
περιόδου συντάσσεται μαζί με τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό
και αποτελεί μαζί με το τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους, προσωρινό
πρόγραμμα, που οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης
του επιχειρησιακού προγράμματος.
5.Τα διετή προγράμματα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του
άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
υποκαθιστούν τα αντίστοιχα ετήσια προγράμματα δράσης τους.
6.Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο
προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα μπορεί επίσης
να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και
στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.»
Η Εκτελεστική Επιτροπή μας, με την υποστήριξη του Γραφείου
Προγραμματισμού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των
υπηρεσιών του Δήμου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου
προγράμματος δράσης για το έτος 2012, το οποίο υποβάλλει στην
Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 ν.3852/2010) η οποία με τη σειρά της
το υποβάλλει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Η Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), μετά από
παραπομπή του σχετικού προσχεδίου από τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί επί του προσχεδίου του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των Δημοτικών
Ιδρυμάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή τους και
εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο αυτών. Το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης των λοιπών Νομικών Προσώπων του Δήμου καταρτίζεται από
τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών (παρ.2
του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/07) και (παρ.4 άρθρο 266 Ν.3852/2010).

Το 2011 υπήρξε μείωση των πόρων στους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έναντι του 2009 και του 2010. Το 2011 από την
αναμενόμενη ΣΑΤΑ είχε προγραμματιστεί είσπραξη 2.250.000,00 € και
χρηματοδοτηθήκαμε μέχρι σήμερα με το ποσό 810.000,00 €. Όπως
γνωρίζετε μειώθηκαν δραματικά οι χρηματοδοτήσεις για την λειτουργία
σχολείων, πυροπροστασία, κλπ. Είναι γεγονός ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των Δήμων της χώρας μας δεν προγραμματίζει έργα, αλλά
πασχίζει να εξασφαλίσει τη μισθοδοσία του προσωπικού τους. Άλλοι
δε, βρίσκονται σε αναγκαστική επιτήρηση, λόγω υπερβολικών χρεών.
Ο Δήμος μας με την συνετή οικονομική διαχείριση που
ακολούθησε, μπορεί να καλύψει και κάλυψε όλες τις υποχρεώσεις που
προέκυψαν από την μειωμένη χρηματοδότηση για λειτουργικές
δαπάνες και έργα. Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να συντάξουμε
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και να ανταποκριθούμε αξιοπρεπώς θα
λέγαμε, στις υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στους
δημότες.
Επίσης εκτός από την ελλειμματική χρηματοδότηση, υπήρξε
και καθήλωση των δημοτικών τελών. Αναγνωρίζοντας την οικονομική
συγκυρία που βιώνουμε πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε έστω και
στοιχειωδώς, να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
που βιώνουν οι δημότες και η οποία συνεχώς θα βαθαίνει, με δράσεις
κοινωνικής ευαισθησίας προς τους οικονομικά ασθενέστερους. Σε
αντιδιαστολή, θα προσπαθήσουμε να εισπράξουμε τις οφειλές των
δημοτών προς το Δήμο, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις
υποχρεώσεις. Αυτό είναι ζήτημα ίσης μεταχείρισης, έχει υπάρξει
πρόοδος η οποία πρέπει να βελτιωθεί.
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα για
το έτος 2012 τέθηκε υπόψη της Επιτροπής σύμφωνα με την από 2511-2011 εισήγηση της υπεύθυνης του Γραφείου Προγραμματισμού
Δήμου Λευκάδας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την ανωτέρω
εισήγηση ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την κατάρτιση του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του
Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2012 και εισηγείται στην
οικονομική επιτροπή το Προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
και του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2012, όπως αυτό
εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας απόφασης».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
έγκριση του Προσχέδιου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού
Προγράμματος για το έτος 2012, του Δήμου Λευκάδας .
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
κατά πλειοψηφία

αποφασίζει

Με πέντε (5) ψήφους υπέρ και δύο (2) παρών και εγκρίνει το Προσχέδιο Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2012, του
Δήμου Λευκάδας, όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και διαβιβάζει αυτή , στη Πρόεδρο
του Δ.Σ.
Ο κος Γαβρίλης Δημήτριος ψηφίζει παρών.
Ο κος Μαργέλης Γεώργιος ψηφίζει παρών λέγοντας τα παρακάτω:
«Προτείνω την αναβολή του θέματος, γιατί η εισήγηση (365 σελ.) δόθηκε στα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής τη προηγούμενη μέρα της Συνεδρίασης. Ετσι δε μπορεί
να γίνει εποικοδομητική συζήτηση και καταλύεται μια ουσιώδης αρμοδιότητα της
Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση
του ετήσιου προγράμματος δράσης και του τεχνικού προγράμματος 2012.
Ως εκ τούτου , αδυνατώ να πάρω επί της ουσίας θέση και για αυτό ψηφίζω παρών,
επιφυλάσσομαι να μελετήσω τα στοιχεία και να τοποθετηθώ στο Δ.Σ.».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:336/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

