ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 37
Στη Λευκάδα σήµερα στις 05 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 µ.µ. ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 2847/04-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Βικέντιος Νικόλαος
5. Ρόκκος Στυλιανος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7. Καρτάνος Ιωάννης
8. Μακρυγιώργου Νίκη
9. Αραβανής Σπυρίδων
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Γαζής Αναστάσιος
12. Σώλος Φώτιος
13. ΚαββαδάςΑθανάσιος
14. Μελάς Βασίλειος
15. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
16. Σούνδιας Πραξιτέλης
17. ∆ρακονταειδής Κων/νος
18. Νικητάκης Μάρκος
19. Φίλιππας Γεώργιος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
23. Σίδερης Αντώνιος
24. Γιαννούτσος Πέτρος
25.Μεσσήνη Κερασούλα
26.
27.
28.
29.
30.

1. Βεργίνης Ξενοφώντας
2. Καρβούνης Σπυρίδων
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Στραγαλινός Βασίλειος
6. Μαργέλης Γεώργιος
7. Λάζαρη Πηνελόπη
8. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο ηµερήσιας διάταξης της αρ. 02/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε τροποποίηση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 του
ΝΠ∆∆

«ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΜΕΡΙΜΝΑ-

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Πρόεδρος ∆.Σ. ΝΠ∆∆
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Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειµένου να εγκριθεί ο προϋπολογισµός του Νοµικού
Προσώπου από τον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Το ∆.Σ. οµόφωνα δέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Η Αντιδήµαρχος , κα Σκιαδά – Πετούση Ζωή, συµπληρώνει τον τίτλο του θέµατος µετά την
λέξη τροποποίηση , µε τις λέξεις “ για την υποβολή προς έγκριση από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση“. Στη συνέχεια εισηγείται το θέµα ως εξής:
“Με την αριθµ.1/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ <<ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ>>τροποποιήθηκε , προκειµένου να υποβληθεί προς
έγκριση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ο πρ/σµός του ΝΠ∆∆ οικονοµικού έτος 2014 ως
προς το σκέλος των εσόδων και εξόδων και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του
άρθρου 234 του Ν.3463/2006 υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση.
Σκοπός της ανωτέρω τροποποίησης είναι η µείωση του σκέλους των εσόδων κατά
50.000,00 ευρώ ,ποσό ΣΑΤΑ 2014 που έχει εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1311 και δεν έχει
γίνει αποδοχή και κατανοµή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αντίστοιχη µείωση του
σκέλους των εξόδων κατά 30.000,00 ευρώ (15-6011 ποσό 20.000,00 ευρώ και 15-6021
ποσό 10.000,00) και µείωση του αποθεµατικού κατά 20.000,00 ευρώ .
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση ο πρ/σµός εσόδων εξόδων του ανωτέρω ΝΠ∆∆ µετά
την τροποποίηση παρουσιάζει:
Α)ΕΣΟ∆Α
-----------------1.ΤΑΚΤΙΚΑ

(0)

618.664,13

2.ΕΚΤΑΚΤΑ (1)

285.006,75

3.ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε.
που βεβαιώνονται (2)

----------

για πρώτη φορά
4.Εισπράξεις δανείων και
απαιτήσει

(3)

-----------

5.Εισπράξεις υπέρ
∆ηµοσίου

(4)

256.730,00

6.Χρηµατικό Υπόλοιπο
2010

(5)

152.000,00

------------------------------------------- ---------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

1.312.400,88

Β)ΕΞΟ∆Α
------------------1.Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (6)
2.Επενδύσεις

823.973,76

(7)

16.500
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3.Πληρωµές

(8)

463.311,89

4.Αποθεµατικό

(9)

8.615,23

----------------------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

1.312.400,88

Εισηγούµαι
την έγκριση της ανωτέρω τροποποίησης του Προϋπολογισµού του ανωτέρω ΝΠ∆∆, από
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας για το οικον. έτος 2014 για την εύρυθµη
λειτουργία του .”
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ : α) ∆εν είναι δυνατόν να βγουν προϋπολογισµοί των Νοµικών
Προσώπων µε τα ποσά που δίνει η Κεντρική ∆ιοίκηση.
β) Προφανώς πρέπει να γίνει ο προϋπολογισµός και να προχωρήσει.
γ) Πρέπει να επιµείνουµε όλοι µας στην ανάγκη του Νοµικού Προσώπου επειδή είναι υπαρκτός
ο κίνδυνος να χαθεί άµεσα.
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ : Ψηφίζουµε λευκό , δεν µπορούµε γιατί πρέπει να αφαιρεθεί το
εργατικό κόστος.
ΣΚΙΑ∆Α-ΠΕΤΟΥΣΗ ΖΩΗ : ∆ιευκρινίζω ότι δεν µειώνεται µισθοδοσία είναι λογιστική
τακτοποίηση. ∆εν θίγονται αποδοχές υπαλλήλων.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Την αγωνία που εξέφρασε ο κ. ∆ρακονταειδής την έχουµε όλοι µας και ιδιαίτερα
η κα. Σκιαδά. Ζούµε πάντα µε το άγχος και την αγωνία αν θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι. Αλλά
θα λειτουργήσει µέχρι το τέλος του χρόνου.
ΣΚΙΑ∆Α-ΠΕΤΟΥΣΗ ΖΩΗ : Όπως γνωρίζετε στα τρία χρόνια θητείας µας δεν έχουµε προβλέψει
αµοιβή για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Νοµικού Προσώπου καθώς και αποζηµίωση
για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το λέω αυτό γιατί όπως γνωρίζετε και επικαλούµαι
την µαρτυρία του κ. ∆ρακονταειδή µέχρι και το 2010 υπήρχαν αυτές οι αµοιβές. Εµείς
συνυπολογίσαµε την οικονοµική κρίση, την ελλειπή χρηµατοδότηση και δεν θελήσαµε αµοιβή.
Αυτό τα λέω γιατί πολύ φασαρία γίνεται τελευταία.
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ : Ψηφίζεται όλο το κοµµάτι του προϋπολογισµού πλην το
σκέλος των τροφείων.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 23 δηµοτικοί σύµβουλοι.
2 δηµοτικοί σύµβουλοι , οι κκ. Ροντογιάννης Κων/νος και Βλάχος Σπυρίδων ψήφισαν λευκό.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 του ΝΠ∆∆
«ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ΗΜΟΥ

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»,

υποβληθεί προς έγκριση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ως ακολούθως:
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ΜΕΡΙΜΝΑπροκειµένου

να

Α)ΕΣΟ∆Α
-----------------1.ΤΑΚΤΙΚΑ

(0)

618.664,13

2.ΕΚΤΑΚΤΑ (1)

285.006,75

3.ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε.
που βεβαιώνονται (2)

----------

για πρώτη φορά
4.Εισπράξεις δανείων και
απαιτήσει

(3)

-----------

5.Εισπράξεις υπέρ
∆ηµοσίου

(4)

256.730,00

6.Χρηµατικό Υπόλοιπο
2010

(5)

152.000,00

------------------------------------------- ---------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

1.312.400,88

Β)ΕΞΟ∆Α
------------------1.Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (6)

823.973,76

2.Επενδύσεις

(7)

16.500

3.Πληρωµές

(8)

463.311,89

4.Αποθεµατικό

(9)

8.615,23

----------------------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

1.312.400,88

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.37/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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