Α π ό σ π α σ µ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της µε αριθ:36/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:236/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.30209/
21.10.2013 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5)Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα –Μακρή Αικατερ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.36-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. για έγκριση σχεδίου προϋπολογισµού
του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2014.
Εισηγ:Στέλιος Ρόκκος-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής αναφέρει:
Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας µε την αρ 5./2013 απόφασή της , την
οποία διαβίβασε στην Ο.Ε. µε το αρ.πρ.ες.1492/25-10-013 έγγραφό της, ενέκρινε την
κατάρτιση του προσχέδιου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, για το έτος
2014, όπως αυτό εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο και αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας απόφασης,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Ο.Ε. είναι αρµόδια να
συντάξει το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2014.
Στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση

Οµόφωνα

αποφασίζει

Συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας , για το έτος 2014, το
οποίο έχει ως εξής:
ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ: 9.830.700,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ: 31.512.921,77 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 400.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ:41.743.621,77 €
∆ΑΠΑΝΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ: 41.531.390,83€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 212.230,89€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ:41.743.621,77 €».
Η Απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο ∆.Σ., για την τελική έγκριση του πρ/σµού έτους
2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 236/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

