ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 282
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
22834/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Μακρυγιώργου Νίκη
Μαργέλης Γεώργιος
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Καρβούνης Σπυρίδων
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιµος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
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Μελάς Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα
Γαζής Αναστάσιος
Μικρώνης Ζώης
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπρατζουκάκης Νικόλαος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση της 172/2011 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την
υποβολή εξαµηνιαίας έκθεσης ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος Αραβανής, αντιδήµαρχος Λευκάδας.
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Ο κ. Αντιδήµαρχος εισηγούµενος το 8 θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα 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.
Στη παρούσα φάση, υποβάλλεται εξαµηνιαία έκθεση ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του ∆ήµου έτους 2011, γιατί υπήρξε καθυστέρηση λόγω φόρτου εργασίας στις υπηρεσίες του
∆ήµου που προέκυψε από τη διαδικασία της συνένωσης των πρώην ∆ήµων στον ενιαίο
Καλλικρατικό ∆ήµο.
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µε την αρ.172/11 απόφασή της ενέκρινε κατά πλειοψηφία
την εξαµηνιαία έκθεση ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2011 και την
υποβολή της στο ∆.Σ. η οποία έκθεση έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2011-30/6/2011)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

Τελικά Προϋπ/σθέντα µε Τελικά Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα Υπόλοιπα

Αναµ/σεις

I. ΕΣΟ∆Α
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)
Εισπράξεις από ∆ΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ

16.965.218,33

5.381.463,89

5.120.244,33 261.219,56

20.090.275,59

3.983.655,62

3.926.474,21 57.181,41

2.562.874,55

3.229.553,63

Εισπράξεις ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων

2.697.000,00

756.605,68

756.605,68 0,00

Χρηµατικό Υπόλοιπο

2.406.423,57

3.635.253,51

3.635.253,51 0,00

Σύνολο Εσόδων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝΠροϋπ/σθέντα µε

278.020,28 2.951.533,35

13.716.598,01 3.269.934,32

44.721.792,04 16.986.532,33
Ενταλθέντα

Πληρωθέντα µέχρι

Υπόλοιπα

Πληρωτέα

Πιστώσεις

Αναµ.

Αδιάθετες

Υπερβάσεις

II. ΕΞΟ∆Α
Σύνολο Εξόδων

44.560.442,66

8.810.954,71

8.100.094,66

710.860,05

35.749.487,95

0,00

Αποθεµατικό

161.349,38

0,00

0,00

0,00

161.349,38

0,00

Σύνολο Εξόδων

44.721.792,04

8.810.954,71

8.100.094,66

710.860,05

35.910.837,33

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Γενικός Λογαριασµός

Υπόλοιπο Έναρξης

Σύν. Εισπράξεων

Σύν. Πληρωµών

Ταµειακό Υπόλοιπο

ΤΑΚΤΙΚΑ

1.070.500,98

6.264.897,94

4.490.265,74

2.845.133,18

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΑ

1.192.457,34

70.135,75

567.996,20

694.596,89

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ

1.372.295,19

3.746.310,81

3.041.832,72

2.076.773,28

3.635.253,51

10.081.344,50

8.100.094,66

5.616.503,35

Η ανωτέρω εξαµηνιαία έκθεση ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους
2011 και η υποβολή της στο ∆.Σ. εγκρίθηκε, µε έξι (6) ψήφους υπέρ, έναν (1) παρών του κου.
Μπραντζουκάκη Νικόλαου, γιατί η έκθεση ελέγχου δεν είναι αναλυτική και έναν(1) κατά ,του
κου.Μαργέλη Γεώργιου, για τους παρακάτω λόγους :
“Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 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.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της
παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.∆.Κ
Έως την έκδοση του Π.∆. της παρ. 2 του άρθρου 175 του Κ.∆.Κ. για την κατάρτιση της
ενδιάµεσης έκθεσης συνήθως ακολουθείται το υπόδειγµα έκθεσης το οποίο στηρίζεται στο
πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισµού –απολογισµού εσόδων –εξόδων της
ΚΥΑ 7028/03- 02-2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β΄) «Καθορισµός του τύπου του
προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων».
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 βάση τα ανωτέρω εξαµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού δεν προβλέπεται πουθενά.
Η πρόχειρη αντιµετώπιση εκ µέρους της ∆ηµοτικής Αρχής σηµαντικών θεµάτων είναι φανερή.
Οι εκθέσεις είναι τρίµηνες, όπως πραγµατοποιήθηκαν από την συντριπτική πλειοψηφία των
δήµων ακόµη και για το πρώτο τρίµηνο. Από ότι φαίνεται η δηµοτική αρχή αδυνατεί να
παρουσιάσει µια πλήρη εισήγηση (σύµφωνα µε το υπόδειγµα έκθεσης της ΚΥΑ 7028/03- 022004) στην Οικονοµική Επιτροπή αφού η εισήγηση της είναι ένας µόνο πίνακας µε συνοπτικά και
δυσνόητα στοιχεία, που δύσκολα κάποιος µπορεί να βγάλει ασφαλή συµπεράσµατα.
Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα έσοδα του ∆ήµου µας κυρίως προέρχονται από εισφορά του
δηµοσίου για µισθοδοσία των υπαλλήλων και από την άλλη τα έξοδα στην πλειοψηφία τους
αφορούν ανελαστικές δαπάνες(µισθοί, αµοιβές τρίτων, προµήθειες, κ.α.), τότε µπορεί να
συµπεράνει ότι τα στοιχεία του πίνακα οδηγούν στη δηµιουργία µιας πλασµατικής εικόνας των
οικονοµικών του ∆ήµου µας”.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 18 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Κατά 5, οι κ.κ.Β.Στραγαλινός, Γ.Μαργέλης, Α.Καββαδάς, Γ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος.
Παρών 1, ο κ.Ξ.Βεργίνης.
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. , αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει την εξαµηνιαία έκθεση ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους
2011, όπως ψηφίστηκε µε την αριθµ. 172/11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και αναλυτικά
αναφέρεται στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 282/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

