ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 301/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Αυγούστου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 17957/10-8-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Βλάχος Κων/νος
3. Κοντοµίχης Ευάγγελος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γαζής Πάνος
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
6. Τριλίβας Χρήστος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Κατωπόδη Ευανθία
8. Γρηγόρη Ασπασία
8. Αρβανίτης Σπυρίδων
9. Κατηφόρης Χρήστος
9. Σκληρός Παναγιώτης
10. Φίλιππας Γεώργιος
10. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
11. Θερµός Ευάγγελος
11. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
12. Βλάχος Ευστάθιος
12. Ζουριδάκης Ευτύχιος
13. Παπαδόπουλος Ανδρέας
13. Σκληρός Φίλιππος
14. Γιαννιώτης Οδυσσέας
14. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
15. Καρφάκη Μαριάννα
15.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16. Βικέντιος Νικόλαος
16.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17. Αραβανής Βασίλειος
17. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18. Καββαδάς Θωµάς
18.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆
19. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19. Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Αραβανής
20. Γληγόρης Κων/νος
20. Βασίλειος, Βλάχος Ευστάθιος, Αρβανίτης
21.
21. Σπυρίδων και Καββαδάς Θωµάς, αποχώρησαν
22.
22. πριν την έναρξη της Η.∆. και µετά την συζήτηση
23.
23. των δύο (2) θεµάτων Ε.Η.∆.
Ο κ. Καββαδάς Θωµάς επέστρεψε πριν την
24.
24.
ου
25.
25. συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε
ου
26.
26. πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την
27.
27.
ου
συζήτηση
του 3 θέµατος της Η.∆.
28.
28.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Γληγόρης Κων/νος
29.
29.
ου
30.
30. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος
31.
31. της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την
32.
32.
ου
συζήτηση
του 15 θέµατος της Η.∆.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι (20) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 22/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριµήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του
προϋπολογισµού (σχετ. η υπ΄αριθ. 224/17 απόφασης Ο.Ε.)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ.Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ. 224/2017
απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στην υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριµήνου 2017, για τον
έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 224/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 9 του µήνα Αυγούστου του έτους
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 17578/4-8-17 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της παράταξης της πλειοψηφίας, αναπληρώνει το
τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα.
ου
Ο κ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριµήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του
προϋπολογισµού.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Γαζή Ιωάννα, Αν/τρια Πρ/νη ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«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 και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου
∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου, υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως το
τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας
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και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του
προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου. Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και
τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία
και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή
έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει
υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ηµερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω
έσοδα, σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε
καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι
δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε
απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του
για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ∆ήµου
και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), γνωστοποιούµενοι
οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην οικεία υπηρεσία
Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να
περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή της
παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011
τεύχος Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «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.
Με την αριθµ. 13/2017 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας κατάρτισε και ψήφισε τον
προϋπολογισµό και το Ο.Π.∆. του έτους 2017.
Η ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόµιµη σε ότι αφορά τον προϋπολογισµό µε την αριθµ.
πρωτ. 42221/01-03-2017 (Α∆Α:7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ) απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλουµε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Β΄
τριµήνου του έτους 2017, 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.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων - εξόδων
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