ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας
Γνωμοδότηση 4η /13
Θέμα: « Συζήτηση και γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
σχετικά με το προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2014 του Δήμου
Λευκάδας »
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Διοικητηρίου σήμερα στις 23
του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα ΤΕΤΆΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. ήλθε σε
συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από την αριθμ.30445/23.10.13
κατεπείγουσα πρόσκληση του προέδρου , σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού
Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι πέντε (25)
μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, πρόεδρος
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, τακτικό μέλος
ΣΟΥΡΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - αναπληρωματικό μέλος ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ,
τακτικό
μέλος
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
αναπληρωματικό μέλος ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τακτικό μέλος δημότης, με αναπληρωτή του την
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
5. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ τακτικό μέλος δημότης
6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ - αναπληρωματικό μέλος ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
7. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, τακτικό μέλος ΑΡΑΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ αναπληρωματικό μέλος ΡΟΜΠΟΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ αναπληρωματικό μέλος ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
9. ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - αναπληρωματικό μέλος
ΧΛΩΡΟΥ ΑΝΝΑ
10. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ αναπληρωματικό μέλος ΓΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
11. ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ τακτικό μέλος δημότης
12. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τακτικό μέλος δημότης
13. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τακτικό μέλος δημότης
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό
αναπληρωματικό μέλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΓEΡΑΣΙΜΟΣ

μέλος

ΓΛΗΓΟΡΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

-

2. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , τακτικό μέλος ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ αναπληρωματικό μέλος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΦΕΥΣ, τακτικό μέλος ΨΩΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ αναπληρωματικό μέλος ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, τακτικό μέλος ΜΑΛΦΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ αναπληρωματικό μέλος ΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η ΕΛΠΙΔΑ, τακτικό μέλος
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - αναπληρωματικό μέλος ΘΕΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος ΛΟΥΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - αναπληρωματικό
μέλος ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τακτικό μέλος δημότης ,με αναπληρωτή του τον
ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ ΙΩΑΝΝΗ
8. ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τακτικό μέλος δημότης, με αναπληρωτή του τον ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΛΙΑΝΟ
9. ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τακτικό μέλος δημότης, με αναπληρωτή του τον ΚΟΜΕΝΤΙΝΟ
ΘΩΜΑ
10. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τακτικό μέλος δημότης
11. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ , τακτικό μέλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ - αναπληρωματικό
μέλος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΑΖΑΡΗ
12. ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑ ΧΩΡΟΔΙΑ 1964, τακτικό μέλος ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ- αναπληρωματικό μέλος ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Χαλκιοπούλου Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου.
Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της επιτροπής
Διαβούλευσης, ο οποίος εξήγησε τους λόγους του κατεπείγοντος του θέματος ως ακολούθως:
α) Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και ολοκληρώθηκε στις 21/10/2013, οπότε δεν
υπήρχε χρονικό περιθώριο να συνταχθεί η πρόσκληση και να κοινοποιηθεί στα μέλη της, όπως
προβλέπεται από το νόμο – με έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο σε επτά
εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση- και β) το προσχέδιο του προϋπολογισμού μετά τη
γνωμοδότηση της Δ.Ε.Δ. θα περάσει στις επόμενες διαδικασίες, δηλ. στην Εκτελεστική
Επιτροπή, στην Οικονομική Επιτροπή , στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των
ΟΤΑ και τέλος έως 15/10/13 για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,. Για τους
ανωτέρω λόγους η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε και επιδόθηκε στα μέλη της επιτροπής την
ημέρα της τακτικής συνεδρίασης με θέμα τη γνωμοδότηση του τεχνικού προγράμματος έτους
2014, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ. 4 του Κανονισμού λειτουργίας της Δ.Ε.Δ.
Στη συνέχεια είπε ότι η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε το
προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 , το οποίο πριν την ψήφισή του από
το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να περάσει από την Δ.Ε.Δ. η οποία καλείται να γνωμοδοτήσει
για το ανωτέρω προσχέδιο.
Ο κ. Ρόκκος ενημέρωσε τα μέλη ότι για τη σύνταξη του προσχέδιου ελήφθησαν υπόψη
οι κάτωθι δ/ξεις:
1) H ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
των δήμων, οικονομικού έτους 2014 & τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄
253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
(ΦΕΚ1896/01.08.2013,τ.Β')
2) Οι αριθμ. οικ. 31202/02-08-2013, 32830/14-08-2013 και 33667/23-08-2013 εγκύκλιοι του
Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες δίνονται οδηγίες για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οικ. έτους 2014 και ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων που τηρείται στο Υπ. Εσωτερικών. Επιπλέον, προβλέπονται οι διαδικασίες που
εφαρμόζονται σε τυχόν περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που τάσσονται.
3) Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013, με τις οποίες
αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1
του άρθρου 268 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) αντίστοιχα, και με τις οποίες έχει απεμπλακεί η

ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί ο δήμος και η περιφέρεια. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων,
είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό.
Ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος.
Το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια.
Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία
αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κ.Α. Εξόδου
85-ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδου 91).
Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σφιχτό Προϋπολογισμό με στόχο την μη δημιουργία ελλειμμάτων.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Αθανίτης Αντώνιος προϊστάμενος του τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών και ο κ. Δελλαπόρτας Σπυρίδων προϊστάμενος
του τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου οι οποίοι εξήγησαν ότι οι Κρατικές
επιχορηγήσεις περιορίζονται σημαντικότατα σε σχέση με το έτος 2013 και συγκεκριμένα:
1) Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) μειώνονται κατά 1,9%
2) Οι Επενδυτικές Δαπάνες των Δήμων (ΣΑΤΑ) μειώνονται κατά 53%.
3) Τα Προνοιακά Επιδόματα μειώνονται κατά 8,4%.
Στη συνέχεια εξήγησαν στα μέλη αναλυτικά ότι για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
ελήφθησαν υπόψη, για την Ομάδα Ι που αποτελείται από τις κατηγορίες εσόδων
01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22, τα στοιχεία της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους
2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου
του προϋπολογισμού του έτους 2014, ήτοι του εννιαμήνου και της αντίστοιχης περιόδου του
έτους 2012.
Στην περίπτωση που η διαφορά της σύγκρισης του εννιαμήνου 2013 με το αντίστοιχο
εννιάμηνο του 2012 είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2013 έχει αποδώσει ποσό
υψηλότερο του 2012) τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό
του 2014 είναι το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2012 προσαυξημένο κατά το ποσό της
θετικής διαφοράς. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που εγγράφεται είναι
το ποσό του έτους 2012.
Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2013, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε
το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του
2014 δύναται να αυξηθούν με ανάλογη αναμόρφωσή του.
Για την Ομάδα Ι η διαφορά του εννιαμήνου 2013 από το αντίστοιχο διάστημα του 2012 ήταν
θετική κατά 402.359,64 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της Ομάδας Ι για ολόκληρο το 2012
ανέρχονταν σε 4.791.901,07 ευρώ. Συνεπώς το συνολικό ποσό που εγγράφεται στην Ομάδα Ι
αποτελείται από το άθροισμα της θετικής διαφοράς (402.359,64 €) με το τελικό ποσό του
έτους 2012.
Για την Ομάδα εσόδων ΙΙ όπου περιλαμβάνεται ο Κ.Α. Εξόδου 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη», εφαρμόζεται αντίστοιχη μεθοδολογία, με τη
διαφορά ότι εγγράφεται στον Κ.Α. Εξόδου 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους», ως πρόβλεψη μη
είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο
προηγουμένων ετών, σύμφωνα με τον μαθηματικό τρόπο υπολογισμού της αριθμ. ΚΥΑ οικ.
30842/31.07.2013.
Για την Ομάδα ΙΙ η διαφορά του εννιαμήνου 2013 από το αντίστοιχο διάστημα του 2012 ήταν
θετική κατά 499.407,43 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της Ομάδας ΙΙ για ολόκληρο το 2012
ανέρχονταν σε 628.324,95 ευρώ. Συνεπώς δύναται να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους
2014 ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 1.127.732,38 ευρώ (δηλ. εκτέλεση 2012,
628.324,95 € συν θετική διαφορά 2013/2012, 499.407,43 €). Το συνολικό ποσό που

εγγράφεται στον Κ.Α. Εξόδου «32» ανέρχεται στο ποσό των 1.127.732,38 ευρώ και στον Κ.Α.
Εξόδου «85» ανέρχεται στο ποσό των 3.922.334,00 ευρώ.
Ο κ. Ρόκκος συμπλήρωσε ότι το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού θα αποσταλεί για
έλεγχο στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το οποίο θα εκφέρει γνώμη σε
περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τη Κ.Υ.Α. περί κατάρτισης του
προϋπολογισμού των Δήμων.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις
στα μέλη της επιτροπής, οι οποίοι αφού εξέφρασαν τις απόψεις τους και τις παρατηρήσεις
τους επί του σχεδίου του προϋπολογισμού , κατέληξαν στις παρακάτω παρατηρήσεις:
Ο κ. Βλάχος Κων/νος, δημότης, τόνισε ότι η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι βασικός
μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο και όχι να ασχολείται μόνο με τις στοιχειώδης αρμοδιότητες. Ο
Δήμος πρέπει να είναι μαχητικός να εκτελεί έργα που να οδηγούν την κοινωνία στην πρόοδο
και την ανάπτυξη. Είναι λυπηρό συνέχισε, που η ΣΑΤΑ περιορίζεται στο 50% και ο Δήμος δεν
έχει πόρους να αντιμετωπίσει ούτε τα αναγκαία προβλήματα του τόπου. Ο κ. Βλάχος ψηφίζει
το προσχέδιο του προϋπολογισμού όσον αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου και
τα προνοιακά επιδόματα.
Ο κ. Σκιαδαρέσης Σωτήριος, τακτικό μέλος από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, είπε ότι
δεν είναι γνώστης του θέματος , ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού έπρεπε να δοθεί
νωρίτερα αλλά όλοι πρέπει να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν στο Δήμο άρα και στον τόπο
τους και ότι οι Δήμοι πρέπει να οδηγηθούν σε καθεστώς λειτουργίας επιχείρησης.
Ο κ. Παναγιώτου Βασίλειος, δημότης, τόνισε ότι πρέπει να προστατευθούν κυρίως τα
προνοιακά επιδόματα.
Ο κ. Χαλικιάς Θεόδωρος τακτικό μέλος από την ΕΛΜΕ είπε, ότι λόγω του κατεπείγοντος
της συνεδρίασης δεν ενημερώθηκε επί του προϋπολογισμού.
Ο κ. Καρύδης Παύλος, δημότης, τόνισε ότι πρέπει να γίνει μείωση εξόδων και αύξηση
εσόδων αντίστοιχα και ο Δήμος να λειτουργήσει όπως μια επιχείρηση. Ακόμη να δίνεται
περισσότερος χρόνος να μπορούν τα μέλη της επιτροπής να ετοιμάζουν τις προτάσεις τους.
Ο κ. Κατσιγιάννης Αριστοτέλης τακτικό μέλος από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, είπε ότι
λόγω του κατεπείγοντος της συνεδρίασης δεν ενημερώθηκε επί του προϋπολογισμού.
Μετά τα ανωτέρω τα παρόντα μέλη της επιτροπής Διαβούλευσης
Γνωμοδοτούν κατά πλειοψηφία
με (8 ) οκτώ ψήφους υπέρ, μία (1) ψήφο του κου Βλάχου ο οποίος ψήφισε θετικά για τους
μισθούς των υπαλλήλων και τα προνοιακά επιδόματα , (δύο) 2 ψήφους λευκό ( αυτή του κου
Χαλικιά και του κου Μαραγκάκη), δύο ψήφους (2) παρόν ( αυτή του κου Σκιαδαρέση και του
κου Κατσιγιάννη)
επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Λευκάδας, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας γνωμοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω
παρατηρήσεις και προτάσεις.
Η ανωτέρω απόφαση θα προωθηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και στο Δημοτικό
Συμβούλιο Λευκάδας.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού θεωρήθηκε
και εγκρίθηκε από τον πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τα μέλη της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4η /13
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