ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 200
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
16432/2-6-2011 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
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Βεργίνης Ξενοφών
Βικέντιος Νικόλαος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Αραβανής Γεράσιµος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Κονιδάρης Κυριάκος
Μικρώνης Ζώης
Αραβανής Ανδρέας
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 33 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση «Απογραφής περιουσίας του ∆ήµου –Ισολογισµός έναρξης
01-01-2011» σύµφωνα µε το αρθρ. 4 της 74445/10 Απόφασης Υπουργείου ΕσωτερικώνΑποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Αντιδήµαρχος

2
Ο Αντιδήµαρχος, κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την 101/2011 απόφασή της ενέκρινε συνολικά την απογραφή
περιουσιακών στοιχείων των πρώην ∆ήµων και τον ισολογισµό έναρξης του νέου ∆ήµου
Λευκάδας.
Τα απογραφικά στοιχεία αφορούν συνολικά πέντε (5) ∆ήµους και δύο (2) Κοινότητες, από
τους οποίους διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα τηρούσε ο πρώην ∆ήµος Λευκάδας µε
οργανωµένο Λογιστήριο και ο ∆ήµος Απολλωνίων µε λογιστική υποστήριξη από εξωτερικούς
συνεργάτες. Παρ’ όλα αυτά ο Ισολογισµός του ∆ήµου Απολλωνίων καταρτίστηκε εξωλογιστικά
και όχι µε τα δεδοµένα των βιβλίων του, διότι παρότι ο ∆ήµος είχε διενεργήσει απογραφή έναρξης
01.01.08 και τηρούσε διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα από την χρήση 2008, µέχρι και σήµερα
δεν έχει γίνει ενηµέρωση της Γενικής Λογιστικής για την χρήση 2010. Οι ∆ήµοι Καρυάς
Σφακιωτών και Ελλοµένου καθώς και οι Κοινότητες Καστού Καλάµου υποστηρίζονταν ταµειακά
από την ∆.Ο.Υ.
Συνοπτικά τα περιουσιακά στοιχεία του Νέου ∆ήµου Λευκάδας έχουν ως εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

01.01.2011

Έξοδα Εγκαταστάσεως

638.183,65

Ενσωµατωµένες ακινητοποιήσεις

103.004.738,07

Τίτλοι πάγιας επένδυσης

147.985,28

Απαιτήσεις

3.492.863,61

Χρεόγραφα

117.510,74

∆ιαθέσιµα

3.621.519,87

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού

628.363,97

Σύνολο

111.651.165,19

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

01.01.2011

Κεφάλαιο
∆ιαφορές

59.988.878,45
αναπροσαρµογής

–

Επιχορηγήσεις

Επενδύσεων

42.932.693,26

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

2.990.621,12

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

5.738.972,36

Σύνολο

111.651.165,19

Είναι απαραίτητο για την πλήρη απογραφή των ακινήτων την πληρέστερη αποτίµηση και
την ακριβέστερη καταµέτρησή τους να συγκροτηθεί επιτροπή του ∆.Σ. που θα ολοκληρώσει το
έργο.
Στα απογραφικά στοιχεία λείπουν οι οφειλές των πρώην ∆ήµων προς το ΙΚΑ καθώς
επίσης και οι ενδεχόµενες οφειλές από αγωγές τρίτων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 74445/29-12-10 απόφασης του ΥΠΕΣΑΗ∆ οποιεσδήποτε
διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής έναρξης προκύψουν τακτοποιούνται µε
αποφάσεις του ∆Σ εντός τριετίας.
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Το ∆Σ καλείται να εγκρίνει την απογραφή περιουσιακών στοιχείων του νέου ∆ήµου Ισολογισµό έναρξης.
Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο ορκωτός λογιστής, υπεύθυνος για την απογραφή,
κ.Ιωάννης Παπαδόπουλος.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησε η κα Π.Λάζαρη
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έγινε µία µεγάλη προσπάθεια από την Οικονοµική Επιτροπή και τους Ορκωτούς
Λογιστές ώστε να αποτυπωθεί η εικόνα του ∆ήµου µέχρι 31-12-2010. Υπάρχουν διαχρονικά
ευθύνες για τη µη είσπραξη 4.221.000,00 ευρώ από τέλη Ύδρευσης κλπ. των πρώην ∆ήµων.
Πρέπει να δοθεί το έναυσµα για την πραγµατική καταγραφή της ∆ηµοτικής περιουσίας και της
αξιοποίησής της. Είναι η µοναδική ευκαιρία, µέσα απ’ αυτή την καταγραφή, να συσταθεί µία
επιτροπή από το ∆.Σ. και να ξεκινήσει την ουσιαστική καταγραφή. Ο ∆ήµος θα πρέπει να φτιάξει
ένα µητρώο επαγγελµατιών, ώστε να εισπράξει το ανάλογο τέλος του φόρου παρεπιδηµούντων.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Είναι κορυφαίο θέµα το σηµερινό γιατί αφορά το σύνολο κινητής και ακίνητης
περιουσίας του ∆ήµου Λευκάδας. Επίσης, γίνεται η αρχή για τη σωστή καταγραφή της
περιουσίας ολόκληρου του ∆ήµου, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα µε σκοπό την αξιοποίηση της
περιουσίας αυτής. Στα λογιστικά πρέπει να είµαστε σαφείς και πραγµατικοί. ∆εν µπορεί να κάνει
ο ∆ήµος αναπτυξιακή πολιτική όταν υπάρχουν µη δηλωµένες απαιτήσεις. ∆εν µπορεί να γίνει
πολιτική χωρίς αυτή την ορθολογική κατάσταση.
Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Η δουλειά, που είχε αναλάβει η Επιτροπή να γίνει, ήταν δύσκολη και
υπάρχουν αιτίες. Η πρώτη είναι θεσµική και έχει να κάνει µε τον Καλλικράτη. Ποια είναι η
πρόβλεψη και η προετοιµασία που έπρεπε να είχε προβλεφθεί.
Το δεύτερο στοιχείο είναι η κατάσταση των ∆ήµων και πώς έχουν δοµηθεί. Η οργάνωση
του ∆ήµου θα φέρει έσοδα και θα εξορθολογήσει τα έξοδα. Υπάρχει πολύ µεγάλο πρόβληµα
στην ακίνητη περιουσία. Σε δύο-τρία ενδεικτικά σηµεία θα πρέπει οι αποφάσεις, που έχουν
ληφθεί, να αρχίσουν να υλοποιούνται.
Εµείς δεν έχουµε µία εικόνα απεικόνισης της κατάστασης και, επειδή δεν φάνηκε η
βούληση σ’ αυτό που εµείς λέµε ακίνητη περιουσία και αξιοποίησή της, δεν µπορούµε να
συναινέσουµε στα στοιχεία της απογραφής.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Έγινε µία µεγάλη προσπάθεια σε µικρό χρόνο από την επιτροπή µε τις όποιες
ελλείψεις µπορεί να υπάρχουν. Στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας η κατάσταση είναι
τραγική. Χρειάζεται πλήρης καταγραφή για να δούµε πώς θα µπορέσουµε να την αξιοποιήσουµε.
Έχουµε δυσκολία να δώσουµε θετική ψήφο στην απογραφή.
Ζ.ΣΚΙΑ∆Α: Ακούµε τις προτάσεις που ακούγονται και µαζί µε την αξιοποίηση αυτών, που αρκετές
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, µαζί µε την ανασύνταξη του προσωπικού του ∆ήµου, θα γίνουν
µέχρι το τέλος του έτους σηµαντικά πράγµατα. Η απογραφή είναι το πρώτο και είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: Έγινε µία προσπάθεια πολύ αξιόλογη µέσα στο µικρό διάστηµα που είχε στη
διάθεσή της η επιτροπή απογραφής και οι ορκωτοί λογιστές. Έγινε µία δουλειά αξιόλογη,
σοβαρή, που µας δίνει ένα στοιχείο της περιουσίας µας για να µπορούµε να πάµε πιο πέρα.
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Ζ.ΜΙΚΡΩΝΗΣ: Είναι πολλά τα χρήµατα που χάνονται από τα διάφορα έσοδα-τέλη του ∆ήµου και
πολύ λίγα αυτά που θα έπαιρναν κάποιοι για να υποβοηθήσουµε το έργο της Υπηρεσίας για να
εισπράξουµε τα χρήµατα αυτά.
Ν.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ: Είναι θετικό στους έξι µήνες ∆ηµοτικής περιόδου που έχει γίνει αυτή η δουλειά
που καταγράφεται στην απογραφή. Το πρώτο βήµα σε ένα επόµενο ∆.Σ. είναι η αξιοποίηση της
∆ηµοτικής περιουσίας.
Κ.ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ: Πρέπει να βγει ένα µήνυµα αισιοδοξίας από τη σηµερινή συζήτηση, ότι ο ∆ήµος
δεν είναι προβληµατικός και µπορεί να βλέπει µε αισιοδοξία το µέλλον.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 20 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Κατά 8, οι κ.κ. Ξ.Βεργίνης, Α.Καββαδάς, Β.Μελάς, Β.Στραγαλινός, Γ.Μαργέλης,
∆.Γαβρίλης, Γ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος.
Οι

∆ηµοτικοί

Σύµβουλοι

κ.κ.Κ.∆ρακονταειδής,

Κ.Κονιδάρης,

Ν.Μπραντζουκάκης,

Ζ.Μικρώνης ψηφίζουν το λογιστικό-τεχνοκρατικό σκέλος της εισήγησης. ∆ιαφωνούν µε το σκέλος
καταγραφής της ακίνητης περιουσίας, την οποία θεωρούν ελλειµµατική.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ., αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω
εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει την αριθµ. 101/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε
συνολικά την απογραφή περιουσιακών στοιχείων των πρώην ∆ήµων και τον ισολογισµό έναρξης
του νέου ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 200/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη
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