ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 4/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 33
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
20.00΄ ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
2112/24-1-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Βεργίνης Ξενοφών
Αραβανής Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μελάς Βασίλειος
Βλάχος Σπυρίδων

Απουσίαζαν
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Καββαδάς Αθανάσιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης Δημήτριος
Στραγαλινός Βασίλειος
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 25 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 4/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας .
Εισηγητές:1) Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.
2) Ματαράγκας Πέτρος, Δ/ντής Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας
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Ο Αντιδήμαρχος, κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, ενημέρωσε το Δ.Σ. για
την αρ.15/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, με την οποία
καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2013 και διάβασε αναλυτικά τον
προϋπολογισμό.
Ο πρ/σμός καταρτίστηκε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα οικονομικά στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ένας προϋπολογισμός που στηρίζεται στον ρεαλιστικό σχεδιασμό και την
ορθολογική διαχείριση, στον οποίο δεν μεταφέρουμε κανένα χρέος από τη διαχείριση των ετών
2011 και 2012.
Είναι ένας προϋπολογισμός που λαμβάνει υπόψη τη δύσκολη οικονομική περίοδο που
περνάει η χώρα μας, καθώς και τις χρηματοδοτήσεις λιτότητας του κεντρικού κράτους προς
τους Ο.Τ.Α.
Είναι όμως και ένας προϋπολογισμός ανάπτυξης γιατί από τα 57,5 εκατομμύρια ευρώ
τα 28 εκατομμύρια είναι σε έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ με εξασφαλισμένες πιστώσεις που θα
ξεκινήσουν μέσα στο 2013. Ορισμένα έχουν ήδη δημοπρατηθεί.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Ο προϋπολογισμός δεν είναι απλό πράγμα, είναι πολύ σύνθετο, γι' αυτό και ο
νομοθέτης προβλέπει και αναμόρφωση στο βάθος του έτους. Από πλευράς τεχνικής είναι
άρτιος. Στη διάρθρωση όμως του προϋπολογισμού και την κατανομή των πόρων δεν υπάρχει
αιτιολόγηση, κυρίως στην κατανομή. Καλό θα είναι στην εισήγηση του προϋπολογισμού να
γίνεται η αιτιολόγηση ιεράρχησης των έργων.
Ο προϋπολογισμός κατά τη σύνταξη, διάρθρωση και εκτέλεση πρέπει να διακρίνεται
από ρεαλισμό, διαφάνεια και αντικειμενικότητα απόδοσης της υφισταμένης κατάστασης αλλά
και από όραμα και προοπτική για το μέλλον, σύμφωνα με τις παραγωγικές δυνατότητες (υλικές
και ανθρώπινες) και τις ιδιαιτερότητες του χώρου που καλύπτει ο προϋπολογισμός!
Από πλευράς τεχνικής, εννοείται ότι εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες θεσμικές ειδικές διατάξεις
και το Δημόσιο λογιστικό!
Κατά τη διάρθρωση του προϋπολογισμού, η κατανομή των πόρων και οι καθοριζόμενες
προτεραιότητες, δεν είναι θέμα τεχνικό, άρα και πρόβλημα της αρμόδιας υπηρεσίας των
τεχνοκρατών, αλλά αποκλειστική ευθύνη εκείνων που κατέχουν την ευθύνη της εξουσίας και
ασκούν τη πολιτική. Είναι εκείνοι που κατέχονται ή δε κατέχονται από αίσθημα υψηλής,
κοινωνικής δικαιοσύνης, ασφάλειας και αναπτυξιακής προοπτικής.
Κατά την εκτέλεση, η διοικητική εξουσία, έχει πλήρως την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των
όσων έχουν αποφασιστεί και περιληφθεί στον προϋπολογισμό.
Κατά την εκτέλεση θα αποδειχθεί ο ρεαλισμός και η ορθότητα των εκτιμήσεων αλλά και των
επιλογών της ηγεσίας που έδωσε τις σχετικές κατευθύνσεις και τους άξονες πολιτικής.
Δυστυχώς, οι Προϋπολογισμοί, λόγω της έλλειψης στρατηγικής και προγραμματισμού, λόγω
της προχειρότητας που διακρίνουν ενίοτε τα επιτελεία, λόγω έλλειψης ορθών εκτιμήσεων και
λόγω έλλειψης διαχειριστικής ικανότητας κατά την εκτέλεση τις περισσότερες φορές καταντούν
αντί να είναι «οδικός χάρτης» ορθολογισμού και πρακτικής συνέπειας γίνεται «ασκός» του
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Αιόλου και «άλλοθι» για την άσκηση πολιτικής διασπάθισης και υποβάθμισης των
παραγωγικών πόρων!
Ο συγκεκριμένος προς έγκριση Προϋπολογισμός του 2013 και ως διάρθρωση και ως κατανομή
πόρων, έχει τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού εργαλείου. Φοβάμαι πως φέτος
αναγκάζομαι να επαναλάβω τις κουβέντες που είπα για τον προηγούμενο. Καταλαβαίνω ότι η
Δημοτική Εξουσία δεν θέλει να μας ακούσει. Καλώς. Όμως τίποτε δεν διδάχτηκε από τις
αστοχίες ή και αποτυχίες από την εκτέλεση του προηγούμενου Προϋπολογισμού; Που πέτυχε
ο προηγούμενος; Στις εισπράξεις ή στις πληρωμές; Ποιες ήταν οι αποκλίσεις των
εισπραχθέντων ποσών από τα βεβαιωθέντα και κυρίως από προϋπολογισθέντα; Υπήρχαν
αποκλίσεις σημαντικές.
Συγκεκριμένα
Α στο σκέλος των εσόδων:
Στον σημερινό Προϋπολογισμό τα προϋπολογισθέντα τα τακτικά

έσοδα δείχνουν αύξηση

έναντι των εισπραχθέντων 39 %
Τα τακτικά 533 %
Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις 561 %
Οι εισπράξεις από δάνεια κ αποχετεύσεις 168 %
Οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 66,5 %
Και το χρηματικό υπόλοιπο μείωση 62 %
Και το γενικός σύνολο τα προς είσπραξη έσοδα έναντι των βεβαιωθέντων είναι της τάξης του
173% !
Β. Στο σκέλος των δαπανών του: 2013
Ο υπό ψήφιση προϋπολογισμός δείχνει δαπάνες έναντι εκείνων που βεβαιώθηκαν το 2012
αυξήσεις ως εξής:
Οι γενικές υπηρεσίες 46%
Οι οικονομικές διοικητικές 20%
Πολιτισμού αθλητισμού κ κοινωνικής πολιτικής 51%
Καθαριότητας κ ηλεκτροφωτισμού 260%
Ύδρευση κ αποχέτευσης 352%
Τεχνικών έργων 355%
Υπηρεσίες πρασίνου 104%
Πολεοδομίας 500%
Δημοτικής αστυνομίας 28%
Λοιπές υπηρεσίες 25%
Το σύνολο των υπηρεσιών 102%
Ενώ οι πληρωμές Π.Ο.Ε 516%
Τελικό Σύνολο 250%
Μόνο για υπηρεσίες νεκροταφείου η δαπάνη δείχνει μειωμένη κατά 77% . Φαίνεται πως οι
προβλέψεις της Δημοτικής Εξουσίας είναι αισιόδοξες! Λόγω της πολιτικής της οι θάνατοι ή
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περιορίζονται ή τα κενοτάφια χαρίζονται. Αφού η προβλεπόμενη δαπάνη περιορίζεται στο 9 %
από 106.108 στις 10.000 ευρώ!
Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης που γίνεται εξειδίκευση πηγών είσπραξης και δαπάνης παρά
το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε παρουσιάζεται μια ευταξία κατά την
καταγραφή και διάρθρωση. Όμως είναι ολοφάνερο:
1. Πρώτον, ο επιμερισμός των πόρων δείχνει κατακερματισμό σε πλήθος μικρών μελετών,
έργων και αντιπαραγωγικών παρεμβάσεων. Αυτό κάνει το πρόγραμμα να υποφέρει σε
βαθμό απόδοσης, αλλά και διαφάνειας!
2.

Δεύτερον, δείχνε ανισομερή κατανομή των διατιθέμενων πόρων μεταξύ των διαφόρων
δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του
κάθε διαμερίσματος με βάση τις ανάγκες, τις εκκρεμότητες, αλλά και τον βαθμό
προτεραιότητας εκτέλεσης.

3. Τρίτον, δείχνει ότι δε λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή οικονομικής
ζώνης. Δηλαδή, αν είναι ορεινή ή παράλια ή νησιωτική περιοχή και οπωσδήποτε δε
λαμβάνονται υπόψη οι αναπτυξιακές δυνατότητες επί μέρους περιοχών και στο σύνολο!
4. Τέλος και όχι τελευταίο, δεν λαμβάνονται υπόψη οι άξονες ανάπτυξης που έχουν σχέση
με τις ευρύτερες αναπτυξιακές πολιτικές του Δήμου (και τον Νομό), σε σχέση με τις
εντός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δυνατότητες αλλά και άλλων συνοριακών
Περιφερειών!
Άρα ο προϋπολογισμός του 2013 δεν διακρίνεται ούτε από ρεαλισμό και πνεύμα
νοικοκυρέματος, ούτε από πνεύμα ορθολογικής κατανομής αλλά ούτε και από αναπτυξιακή
προοπτική. Επομένως, τον καταψηφίζω.
Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Αν παρατηρήσουμε τον προϋπολογισμό, βλέπουμε μία αδυναμία
είσπραξης κάποιων τελών. Θεωρώ ότι έπρεπε να εμφανίσουμε έναν καλύτερο και πιο
ρεαλιστικό προϋπολογισμό.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Ξ.Βεργίνης
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Δεν μπορούμε να μην υπολογίσουμε το γενικότερο οικονομικό-κοινωνικό κλίμα
μέσα στο οποίο συντάσσεται αυτός ο προϋπολογισμός. Υπάρχει φτώχεια, ανεργία,
υποχρηματοδότηση. Δεν έχω πεισθεί ότι η οργάνωση των Υπηρεσιών, με κύρια ευθύνη στη
Διοίκηση, είναι η καλύτερη. Δεν νομίζω ότι ο δημότης από τον προϋπολογισμό που συζητάμε
έχει να περιμένει κάτι θετικό. Αντανακλάται ένα κλίμα μιζέριας. Δεν είναι πραγματικός, είναι
εικονικός. Για τα ανταποδοτικά τέλη δεν συμμερίζομαι την πολύ καλή εικόνα που φαίνεται στα
προϋπολογισθέντα.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Ο προϋπολογισμός τεχνικά και με βάση τις οδηγίες είναι μέσα στα
πλαίσια. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω, είναι ότι εξακολουθεί να είναι
πλασματικός αλλά πιο ισορροπημένος.

Δεν υποτιμώ την προσπάθεια κανενός αλλά μην

ωραιοποιείτε την κατάσταση. Το ζήτημα της καταμέτρησης του νερού είναι σοβαρό πρόβλημα,
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το έχουμε θέσει κατ' επανάληψη. Επίσης, υπάρχει ζήτημα με τα έσοδα από τα ιχθυοτροφεία,
όπως και με τους κοινόχρηστους χώρους.
Η απόκλιση βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων είναι μεγάλη.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Σ.Βλάχος
Έχουμε προβλήματα σε σχέση με την οικονομική κρίση και μην έχετε αυταπάτη, η
κρίση θα οξυνθεί. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
Εμείς έχουμε διαφορά και ως προς την πολιτική φιλοσοφία του προϋπολογισμού. Όσο
οι Δήμοι αποδέχονται αυτή την κατάσταση, από την κεντρική εξουσία δεν γίνεται τίποτα. Από
τη θέση σας στην ΚΕΔΕ, κ.Δήμαρχε, θα πρέπει να δώσετε μάχη για την Αυτοδιοίκηση.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 5, οι κ.κ. Ν.Μπραντζουκάκης, Κ.Δρακονταειδής, Γ.Αραβανής, Γ.Φίλιππας.
Μ.Νικητάκης.
Παρών 1, ο κ.Β.Μελάς.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Ψηφίζει τον πρ/σμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013, όπως καταρτίστηκε με την αρ.
15/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας και ανακεφαλαιωτικά
εμφανίζει:
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ: 19.868.255,96 €
ΕΚΤΑΚΤΑ: 36.654.760,28 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 1.310.204,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 57.833.220,24 €

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ: 57.532.728,14 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 300.492,10 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 57.833.220,24 €

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 33/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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