Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:23/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:198/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 2η του
µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.23408/29.07.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75
παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)ΜεσσήνηΚερασούλα
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Μαργέλης Γεώργιος
6] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
7] Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Αντρέας
Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.23-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση για την έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης 31ης
∆εκεµβρίου 2010-8η διαχειριστική χρήση και κατάσταση λογ/µού γενικής
εκµετάλλευσης 1/1/10-31/12/12/10.
Εισηγητές:κ.Ελευθ.Αραβανής,Πρόεδρος Επιτροπήςκ.Νάνος Θέµης, υπάλληλος ∆ήµου
Ο Εισηγητής κος Νάνος Θέµης ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Το 2010 ήταν µία ακόµα σηµαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονοµικών του
∆ήµου Λευκάδας.
Πέρα από τα βασικά οικονοµικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις
παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η oγδοη χρήση κατά την
οποία εγκαταστάθηκε και εφαρµόσθηκε το ∆ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα,
επιτρέποντας στο ∆ήµο, την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονοµικών
στοιχείων του.
Η εξέλιξη των εσόδων του ∆ήµου ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές του
δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισµένους στόχους που είχαν τεθεί.
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2010 ανήλθαν στο
ποσό των 6873891,52 ευρώ.

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και
τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων ποσού 2372715,82 ευρώ, τα συνολικά έσοδα του
∆ήµου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό 9246607,34 ευρώ.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής
72 Έσοδα από φόρους--πρόστιµα-προσαυξήσεις
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις
75 Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες
76 Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Οργανικών εσόδων
81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
82 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα προηγουµένων
Γενικό Σύνολο

»
»
»
»
»
»
»
ευρώ

747011,03
2035621,61
3986694,27
3000,00
101564,61
6873891,52
2232818,72
139897,70
9246607,34

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής:
60
61
62
63
64
65
66
67
81
82

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
Παροχές- χορηγίες- Επιχορηγήσεις- Επιδοτήσεις- ∆ωρεές
Σύνολο Οργανικών εξόδων
Έκτακτες Ζηµιές
Έξοδα προηγουµ. Χρήσεων
Σύνολο Εκτάκτων εξόδων
Γενικό Σύνολο

ευρώ
»
»
»
»
»

3225068,38
298628,96
2437663,59
5304,93
906898,18
59290,33

»

2683846,56

»
»
»
»

500703,21
10117404,14
52892,13
96408,30

»

149300,43

ευρώ

10266704,57

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 8331495,04
ευρώ .Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των
1723777,52
ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό
των 2841,25 ευρώ και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των
59290,33
ευρώ. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων
σχέσεων χρηµατοοικονοµικών, εκτάκτων & ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσό
των 10117404,14. Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2010
ποσού9246607,34 ευρώ µείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2010 ποσου

10266704,57 ευρώ αποτελεί το έλλειµµα της χρήσεως 2010 το οποίο ανέρχεται σε
1020097,23 ευρώ.
5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2010 τα πάγια
στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 52227787,24 ευρώ και αφαιρουµένων των
αποσβέσεων ποσού 24813223,05 ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο
ποσό των 27414564,19 ευρώ.
6. ∆ΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του ∆ήµου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
ανέρχονται στο ποσό των 1375144,82 ευρώ. Από αυτό το ποσό πληρωτέο στην
επόµενη χρήση είναι ποσό 321168,28 ευρώ.
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην των δανείων) του ∆ήµου
ανέρχεται στο ποσό των 1573147,83 ευρώ».
Στη συνέχεια επισυνάπτονται οι οικονοµικές καταστάσεις.
1. Ισολογισµός µετά των Αποτελεσµάτων χρήσεως.
2. Προσάρτηµα Ισολογισµού
3. Λογαριασµός Γενικής Εκµετάλλευσης.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης 31ης ∆εκεµβρίου 2010-8η
διαχειριστική χρήση και κατάσταση λογ/µού γενικής εκµετάλευσης 1/1/1031/12/12/10, σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, µετά από διαλογική συζήτηση,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με πέντε (5) ψήφους υπέρ και δύο (2) παρών, του κ.Μπραντζουκάκη Νικόλαου και
κ.Μαργέλη Γεώργιου, εγκρίνει τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης 31ης
∆εκεµβρίου 2010-8η διαχειριστική χρήση και κατάσταση λογ/µού γενικής
εκµετάλλευσης 1/1/10-31/12/12/10, σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή θα διαβιβαστεί για τελική έγκριση στο ∆.Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:198 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

