Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 1/2013
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης:3/2013
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 του μήνα
Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε
συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. 39/10.01.2013 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Πρόσκληση επιδόθηκε και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου κο Καραλιόλιο
Γεώργιο.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα (9) μέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος
2.Σκιαδά Ζωή
3.Ρόκκος Στυλιανός
4.Σούνδιας Πραξιτέλης
5.Βικέντιος Νικόλαος
6.Ζουριδάκης Ευτύχιος
7.Σώλος Φώτιος
8.Γιαννούτσος Πέτρος
9.Γαζής Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Παραυθρέθηκε και ο κος Ματαράγκας Πέτρος, προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Επιτροπής, Σταματέλου Ανθούλα
Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3: ΄Εγκριση κατάρτισης προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2013 του
Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ο εισηγητής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη
της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ.δ του άρθρου 63 του
ν.3852/10, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των
υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού του Δήμου και εισηγείται το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή.
Με βάση τα παραπάνω η αρμόδια οικονομική Υπηρεσία και σύμφωνα με τη ΚΥΑ
47490/18-12-2012 συνέταξε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2013 για

το Δήμο Λευκάδας το οποίο η Εκτελεστική Επιτροπή καλείται να συζητήσει, να
αναμορφώσει και να εγκρίνει.
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο κ.Ματαράγκα Πέτρο, ο οποίος ενημέρωσε τα
μέλη της Επιτροπής ότι για την κατάρτιση του προσχεδίου λήφθηκαν υπόψη όλες οι
σχετικές διατάξεις και οδηγίες. Στον προϋπολογισμό γράφονται τα έσοδα σύμφωνα
με τα εισπραχθέντα του 2012 αυξημένα κατά 30%.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της
Επιτροπής.
Η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά Ζωή και ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Γαζής
πρότειναν να γίνει τροποποίηση στο προσχέδιο προϋπολογισμού από το σκέλος των
εξόδων και από τους παρακάτω κωδικούς για Πολιτιστικούς και Αθλητικούς
Συλλόγους, Σωματεία , εκδηλώσεις ,Κοινων. Παντοπωλείο, Δημοτ. Κτηνιατρείο:
00/6495.002 Απομαγνητοφώνηση Δ.Σ αφαιρούνται 10.000 Ευρώ
10/6273 Φωτισμός Διοικητηρίου αφαιρούνται 10.000 Ευρώ
10/6612 προμήθεια γραφικής ύλης αφαιρούνται 5.000 Ευρώ
10/6694.004 Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ αφαιρούνται 3.000 Ευρώ
10/6694.005 προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ ΔΕ Απολλωνίων και Ελλομένου
αφαιρούνται 2.000 Ευρώ
9/9111 Αποθεματικό αφαιρούνται 53.000 Ευρώ
Το ποσό των 83.000 Ευρώ μεταφέρεται στους κωδικούς:
00/6734 Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων 10.000 Ευρώ
00/6735 Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 10.000 Ευρώ
00/6739.001 Υλοποίηση ΔΕΠΟΚΑΛ 60.000 Ευρώ
70/6495.011 Λειτουργία Κοινων.Παντοπωλείου 1.000 Ευρω
70/6495.012 Λειτουργία Δημοτ. Κτηνιατρείου 2.000 Ευρώ
Μετά από διαλογική συζήτηση έγιναν δεκτές οι προτάσεις και το προσχέδιο του
προϋπολογισμού τροποποιείται ανάλογα.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και ύστερα από
διαλογική συζήτηση ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την έγκριση της κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2013 του
Δήμου Λευκάδας όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το απόσπασμα αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Κώστας Α.Αραβανής

Ο Γεν. Γραμματέας
Καραλιόλιος Γεώργιος

