ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 83
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 4732/21-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 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. Αραβανής Ελευθέριος
2.Μακρυγιώργου Νίκη
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Μεσσήνη Κερασούλα
14. Σώλος Φώτιος
15. Γιαννούτσος Πέτρος
16. Βεργίνης Ξενοφώντας
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαζής Αναστάσιος
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σίδερης Αντώνιος
4..Μελάς Βασίλειος
5. Μαργέλης Γεώργιος.
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. ΚαββαδάςΑθανάσιος
8. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
9. Καρβούνης Σπυρίδων
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. ∆ρακονταειδής Κων/νος
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (27) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 42ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 03/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης η οποία τεκµηριώνει τα έσοδα και
τα έξοδα της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος ∆.Σ. ∆ΕΠΟΚΑΛ
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Ο κ. Ρόκκος Στυλιανός Αντιδήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
“Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηµατοδότησης
των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ∆ήµο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύµβασης
χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης.
Συνεπώς, λόγω της µη κατάρτισης σύµβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια
προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου, µε την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η
χρηµατοδότηση κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήµο προκειµένου να
καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των
αναγραφοµένων στον προϋπολογισµό της. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
Πλέον η χρηµατοδότηση του ∆ήµου θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του
ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως προς το είδος των
δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.
Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης,
εκ µέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η
υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε
το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε
1.265.200,00€ ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 1.115.200,00€. Συνεπώς το
υπολειπόµενο ποσό προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της
επιχείρησης ανέρχεται σε 150.000,00€ και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήµο.
Θέτω υπόψη σας εισηγητική έκθεση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η οποία τεκµηριώνει τα
έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης και έχει καταρτιστεί και ψηφιστεί από το ∆Σ της
επιχείρησης µε την αριθµ. 1/2014 απόφαση.
−

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2006

−

την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012

−

την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012

−

το άρθρο 278 του Ν.3852/2010

−

τον προϋπολογισµό της επιχείρησης

−

το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006,
στο οποίο προβλέπεται η χρηµατοδότηση της επιχείρησης

την εισηγητική έκθεση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η οποία τεκµηριώνει τα έσοδα και
τα έξοδα της επιχείρησης και ψηφίστηκε µε την αριθµ. 1/2014 απόφαση του ∆Σ της
επιχείρησης
οµόφωνα αποφασίζει
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Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση της κοινωφελούς επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης,
όπως αυτή επισυνάπτεται στο συνηµµένο κείµενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας και να εγγραφεί η πίστωση των 150.000,00 ευρώ στον προϋπολογισµό
του ∆ήµου προκειµένου να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.83/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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