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Θέμα: Συζήτηση και Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό
Συμβούλιο σχετικά με τον Προϋπολογισμό έτους 2012 του Δήμου Λευκάδας
(άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010)
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας σήμερα στις 20
του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. ήλθε σε τακτική
επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση (λόγω έλλειψης απαρτίας της 5 ης συνεδρίασης) η Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από την αριθμ. 33337/14.12.2011 πρόσκληση του προέδρου
που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 76 του
Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν:
Παρόντες
1. κ. Ρόκκος Στυλιανός, πρόεδρος
2. κ. Κοκκίνης Χρήστος, από τον Εμπορικό και Επαγγελματικό σύλλογο Δ.Ε. Ελλομένου
3. κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, από ΄΄ Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας ΄΄
4. κ. Μαραγκάκης Μιχάλης, δημότης
5. κ. Κομεντινός Θωμάς, δημότης
6. κ. Κοντοπρίας Δημήτριος, αναπληρωτής, από Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδριού και Περιχώρων
΄΄ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΄΄

Απόντες

1. κ. Ανυφαντής Ευάγγελος από ΄΄ Α.Σ. Τηλυκράτης Λευκάδας ΄΄
2. κα Λάζαρη Ευφροσύνη, από ΄΄ Δικηγορικό Σύλλογο ΄΄
3. κ. Μάλφας Πρόδρομος, από ΄΄ Σύλλογο Πολυτέκνων Λευκάδας – Βόνιτσας ΄΄
4. κ. Κούρτης Φίλιππος από ΄΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Λευκάδας ΄΄
5. κ. Ζαβιτσάνος Στυλιανός από ΄΄ Μουσικοχορευτικό όμιλο ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ 1964 ΄΄
6. κ. Σπανός Νικόλαος, από Εκπολιτιστικό – Εξωραϊστικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο Απανταχού
Καστιωτών και Φίλων του Καστού ΄΄ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄
7. κα. Καββαδά Μαρία, από Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Λευκάδας ΄΄ Η ΕΛΠΙΔΑ ΄΄
8. κ. Αργυρός Γεώργιος, από Σύλλογο Αιλιωτών ΄΄ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΄΄
9. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, από Εκπολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Νυδριού ΄΄ ΟΔΥΣΣΕΥΣ΄΄
10. κ. Σέρβος Κων/νος, από ΄΄ Επιμελητήριο Λευκάδας ΄΄
11. κ. Γέργος Απόστολος, από ΄΄ Ιατρικό Σύλλογο Λευκάδας ΄΄
12. κ. Λογοθέτης Κων/νος, από ΄΄ Ομοσπονδία Συλλόγων Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων
Δωματίων Διαμερισμάτων Ν. Λευκάδας ΄΄
13. κα Ρούσσου Μαρία από Μουσικοφιλολογικό όμιλο Λευκάδας ΄΄ ΟΡΦΕΥΣ ΄΄
14. κ. Φραγκούλης Επαμεινώνδας, από ΄΄ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Ηπείρου Ν.Ε.

Λευκάδας ΄΄

15. κ. Κατωπόδης Ευστάθιος, δημότης
16. κ. Γράψας Κων/νος, δημότης
17. κ. Ρεκατσίνας Παντελής,δημότης
18. κ.
19. κ.
20. κ.
21. κ.

Καρφάκης Γεώργιος, δημότης
Ζαβιτσάνος Σπυρίδων, δημότης
Σκλαβενίτης Σπυρίδων, δημότης
Σταύρακας Σοφοκλής, δημότης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Χαλκιοπούλου Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου.
Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης ο οποίος ενώπιον των παρευρισκομένων μελών είπε ότι η αρμόδια Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας συνέταξε προσχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2012 για το
Δήμο Λευκάδας και πριν από την ψήφισή του από το Δ. Σ., η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
καλείται να γνωμοδοτήσει για το ανωτέρω προσχέδιο.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Δελλαπόρτας Σπυρίδων, υπάλληλος της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για το προσχέδιο του
προϋπολογισμού, την κατάρτισή του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, τα έσοδα που
συμπεριλήφθησαν από όλες τις πηγές, τις χρηματοδοτήσεις των έργων, καθώς και ένα ποσό από
τη ΣΑΤΑ. Ενημέρωσε για τα βεβαιωθέντα και διαμορφωθέντα ποσά, τις κρατικές επιχορηγήσεις
του Δήμου, τις παλιές οφειλές του Δήμου, τη σύναψη δανείου ύψους 10.468.845,00€ για να
ξεχρεωθούν ειδικευμένα έργα των πρώην Δήμων του Ν. Λευκάδας και τέλος το γενικό σύνολο
των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012 που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και
ανέρχεται στο ποσό των 92.161.063,33€
Στη συνέχεια ακoλούθησε διαλογική συζήτηση και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις σε
ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.
Ο κ Μαραγκάκης Μιχαήλ, δημότης, είπε ότι πρέπει να υπάρξει πρόνοια από το Δήμο για την
Ηλεκτροδότηση του καταυλισμού των τσιγγάνων και
Ο κ. Κοκκίνης Χρήστος εκπρόσωπος από τον Εμπορικό και Επαγγελματικό σύλλογο Δ.Ε.
Ελλομένου, επισήμανε ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην είσπραξη των εσόδων
παρελθόντων ετών καθώς και στην καλύτερη διαχείριση των εσόδων.
Μετά την ολοκλήρωση των θέσεων από τους φορείς και τους δημότες που
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και μετά από διαλογική συζήτηση, ο
πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε, ότι οι ανωτέρω απόψεις θα διαβιβαστούν στο Δημοτικό
Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του
προϋπολογισμού του έτους 2012 για το Δήμο Λευκάδας.
Μετά τα παραπάνω τα παρόντα μέλη της επιτροπής Διαβούλευσης
γνωμοδοτούν Θετικά
επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του έτους 2012 για το Δήμο Λευκάδας ,το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας γνωμοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω
παρατηρήσεις.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε 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 γνωμοδότηση αυτή πήρε αριθμ. 3/11
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