Α π ό σ π α σ μ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της με αριθ:28/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:180/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του μήνα
Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.25499/
06.9.2013 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Στη Συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ο κος Δημήτρης Γαβρίλης, Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής, σύμφωνα με την αρ.1/2013 απόφασής της, λόγω σοβαρού κωλύματος
του Προέδρου κ.Στέλιου Ρόκκου.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έπτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Γαβρίλης Δημήτρης :Αντιπρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σκιαδά Ζωή (αναπ/κό μέλος)
6) Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.28-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή της έκθεσης εσόδωνεξόδων Β’ τριμήνου 2013 , για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού
Δήμου Λευκάδας έτους 2013.
Εισηγητ : Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Ο Εισηγητής αναφέρει:
«Σύμφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.
3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και
υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία
παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην
οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από
την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών
του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς

τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της
έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της
μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.
Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,
διαπιστωθεί, σύμφωνα µε την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι
στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν
πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών,
μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος
των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμµατικός ο
προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για
έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ.
40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα
οποία
περιλαμβάνονται
στην
έκθεση
αποτελεσμάτων
εκτέλεσης
του
προϋπολογισμού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης
του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική
επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου
∆ήµου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού
των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα µε τα υποδείγματα, που επισυνάπτονται στην
ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθμ. 33/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου Λευκάδας
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013, εγκρίθηκε µε την αριθμ. 106/14-022013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠελοποννήσουΔυτικής Ελλάδας & Ιονίου και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με αποφάσεις του Δ..Σ.
Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλουμε την έκθεση εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του Β΄ τριμήνου του έτους 2013, σύμφωνα µε τις διατάξεις της
αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠ. ΕΣ.
«Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων
εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ∆ήµων και Περιφερειών» και παρακαλούμε για
τις δικές σας ενέργειες.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟ
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2533505
415375
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0
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115591
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια
Πρόσοδοι από κινητή περιούσια
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
Φόροι και εισφορές
Εσοδα από επιχορηγήσεις
Λοιπά τακτικά έσοδα
Εκτακτα έσοδα
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες
Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών
Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου
Εισπράξεις υπέρ τρίτων
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους
Σύνολα εσόδων

Βεβαιωθέντα
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0
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%
2/1
0,34205
0,284922
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0,224793
0,374925
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0
0,168758
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20,93571
1,087914
0,053161
0,296385
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0
0,901629
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1,58158
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0,369161
0,443225
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟ
Κ.Α.
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0,91199844
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0,07602

21000
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1

0

0

1140462

819353,17

0,71843969

319101,15

0,2797999

820000

820000

1

346301,82

0,4223193

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

1491567,47

923295,51

0,61901022

243033,44

0,1629383

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

3226203,86

3145903

0,9751098

1285141,41

0,3983448
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0

0

34277722,96

15905987,2

0,46403278

3180800,34

0,092795

5332439,49

859346,03

0,16115439

770746,05

0,1445391

27713093,11

14104907,5

0,50896186

1980782,5

0,0714746

1232190,36

941733,68

0,76427613

429271,79

0,3483811
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0

15506763

12710462

0,81967216

6551635,78

0,4225018

9350462

9350462

1

5652326,74

0,6044971

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

Λοιπά Έξοδα
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις
Πληρωμές Π.Ο.Ε.
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Αποδόσεις

3360000

3360000

1

899309,04

0,2676515

0

0

0

0

0

Προβλέψεις μη είσπραξης

2796301

0

0

0

0

Αποθεματικό

122856,1

Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

Σύνολα δαπανών

”

63736353,84

41217479,9

14294655,09

Κατόπιν των παραπάνω ο Αντιπρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για
την έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2013 , για τον έλεγχο
υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2013, σύμφωνα με την
παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Στο σημείο αυτό ο κος Μπραντζουκάκης Νίκος αναφέρει ότι η κίνηση των εσόδων και
πιο συγκεκριμένα η κίνηση του τελευταίου εξαμήνου, δεν είναι ικανοποιητική. Βάσει
των εσόδων που έχουμε θα πρέπει να γίνονται και οι ανάλογες δαπάνες. Επίσης
αναφέρει ότι θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν παρέλαβε έγκαιρα
την παραπάνω εισήγηση ώστε να έχει το χρόνο να ενημερωθεί πλήρως.
Ο κος Μαργέλης Γιώργος αναφέρει ότι η εικόνα της έκθεσης εσόδων-εξόδων είναι
απογοητευτική και αυτό δημιουργεί έλλειμμα.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με πέντε (5) ψήφους υπέρ, έναν (1)παρών του κ.Μπραντζουκάκη Νίκου και
έναν(1) κατά του κ.Μαργέλη Γεώργιου, για τους λόγους που προανέφεραν,
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2013 , για τον έλεγχο υλοποίησης
προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2013, σύμφωνα με την παραπάνω
εισήγηση της Υπηρεσίας και διαβιβάζει την απόφαση αυτή στο Δ.Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 180/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Αντιπρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

