Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:38/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:341/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 19η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
36871/15.12.2011 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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.38-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού
του Δήμου Λευκάδας, έτους 2012.
Εισηγητής:κ.Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την αρ.19/2011 απόφασή
της ενέκρινε την κατάρτιση του προσχέδιου του προϋπολογισμού του Δήμου
Λευκάδας για το έτος 2012.
Η απόφαση εστάλη στην Οικονομική Επιτροπή για να συντάξει τον
προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και έχει ως εξής:

«H αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας, συνέταξε προσχέδιο του
προϋπολογισμού του έτους 2012 για το Δήμο Λευκάδας το οποίο εστάλη στην
Εκτελεστική Επιτροπή για να το συζητήσει, να αναμορφώσει και να εγκρίνει.
Ο κος.Ματαράγκας Πέτρος, Πρ/νος του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου,
παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι, για την
κατάρτιση του προσχεδίου λήφθηκαν υπόψη όλες οι σχετικές διατάξεις και οδηγίες,
συμπεριλήφθηκαν τα έσοδα από όλες τις πηγές καθώς και οι χρηματοδοτήσεις των
έργων ( που υποχρεωτικά περιλαμβάνονται και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου),
καθώς επίσης και ένα ποσό από τη ΣΑΤΑ. Επίσης ενημέρωσε ότι, περιλαμβάνει τα
βεβαιωθέντα και διαμορφωθέντα ποσά. Επίσης ότι στον προϋπολογισμό υπάρχει
σημείωση που αφορά στις παλιές οφειλές του δήμου οι οποίες σύμφωνα με τις
οδηγίες πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο
έσοδο. Σημείωση θα υπάρχει επίσης και για τη ΣΑΤΑ. Θα συμπεριληφθεί και ένα
παράρτημα για τις Δημοτικές Ενότητες που θα αφορά στα έργα.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της
Επιτροπής.
Η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά Ζωή πρότεινε τα εξής:
1. τα ποσά που αφορούν σε επιχορηγήσεις πολιτιστικών σωματείων και
συλλόγων να τροποποιηθούν από 150.000,00 σε 50.000,00 ευρώ και από 80.000,00
ευρώ σε 30.000,00 ευρώ αντίστοιχα, οι δε διαφορές να προστεθούν στο ποσό
επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου.
2. το ποσό του προϋπολογισμού που αφορά στα αναμνηστικά δώρα τέλεσης
πολιτικών γάμων να προσαρμοσθεί στα 5.000,00 ευρώ.
Μετά από διαλογική συζήτηση έγιναν αποδεκτές και οι δύο προτάσεις και το
προσχέδιο του προϋπολογισμού , όπως υποβλήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ,
τροποποιείται ανάλογα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και ύστερα από
διαλογική συζήτηση ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
την έγκριση της κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2012 του
Δήμου Λευκάδας όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης ».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Εισηγητής και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,
ανέφερε στα μέλη ότι: με την αρ.481/11 απόφαση του το Δ.Σ., αποφάσισε ο Δήμος
να απευθυνθεί σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και να αξιολογήσει προσφορές για τη
σύναψη δανείου ύψους 10.468.845,00€ για την κάλυψη των οφειλών του.
Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή , η οποία σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Ν.3852/2010 είναι αρμόδια για να μελετήσει την ανάγκη σύναψης
δανείων , να καταρτίσει τους όρους και να εισηγηθεί σχετικά στο Δ.Σ.
Η Οικονομική Επιτροπή με την 339/11 απόφασή της, εγκρίνει την ανάγκη σύναψης
δανείου ύψους 10.468.845€ για την κάλυψη των οφειλών του Δήμου.
Προτείνει να συμπεριληφθεί το δάνειο αυτό, στο σχέδιο προϋπολογισμού για
το έτος 2012.
Το σχέδιο του προϋπολογισμού όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω,
για το έτος 2012 έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ: 22.980.433,72 €
ΕΚΤΑΚΤΑ: 68.380.629,61 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 800.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:92.161.063,33 €

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ: 91.557.025,84€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 604.037,49€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:92.161.063,33 €
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

κατά πλειοψηφία

αποφασίζει

Με επτά (7) ψήφους υπέρ και έναν (1) κατά και εγκρίνει το σχέδιο του
προϋπολογισμού όπως διαμορφώθηκε και εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης , για το έτος 2012.
Ο κος Μαργέλης Γεώργιος ψηφίζει κατά λέγοντας τα παρακάτω:
«Θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2012 φαίνεται υπεραισιόδοξος. Η
οικονομική κρίση δεν αφήνει τέτοια περιθώρια και ουσιαστικά οδηγούμαστε σε
υπερεκτίμηση των εσόδων του Δήμου που στη πορεία θα δημιουργήσει ελλείμματα.
Επιφυλάσσομαι να τοποθετηθώ εκτενώς στη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ.».
Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο Δ.Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:341/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

