ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 37/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 484
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 15.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
36943/16-12-2011 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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Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Μεσσήνη Κερασούλα
Γεωργάκης Βασίλειος
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Στραγαλινός Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Αραβανής Γεράσιµος
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Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Μικρώνης Ζώης
Λάζαρη Πηνελόπη
Βεργίνης Ξενοφών
Σίδερης Αντώνιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Πριν την έναρξη της συζήτησης του µοναδικού θέµατος αποχώρησε ο κ.Στραγαλινός Βασίλειος.
Κατά την συζήτηση του θέµατος προσήλθε ο κ.Μικρώνης Ζώης.
ΘΕΜΑ 1ο ηµερήσιας διάταξης της αρ. 37/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012.
Εισηγητές: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Αντιδήµαρχος
κ.Πέτρος Ματαράγκας-Πρ/µενος Οικον.Υπηρεσίας
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Ο Αντιδήµαρχος, κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε το ∆.Σ. για
την αρ.341/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, µε την οποία
καταρτίστηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου έτους 2011 και διάβασε αναλυτικά τον
προϋπολογισµό.
Ο πρ/σµός καταρτίστηκε σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου, λαµβάνοντας υπόψη
όλα τα οικονοµικά στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα του ∆ήµου µας.
Στη συνέχεια ο Προϊστάµενος του Λογιστηρίου κ.Πέτρος Ματαράγκας δίνει διευκρινιστικές
απαντήσεις σε ερωτήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων.
Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ.Ζ.Μικρώνης

ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ Α.: Σήµερα συζητάµε τον προϋπολογισµό του 2012, ένα εργαλείο που πρέπει να
έχει ο ∆ήµος για να λειτουργήσει.
Είναι ο οικονοµικός καθρέφτης του κάθε ∆ήµου και αποτυπώνει την πολιτική που έχει η
∆ηµοτική Αρχή πάνω στους διάφορους τοµείς της κοινωνίας και της οικονοµίας του ∆ήµου µε
στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων και τη συνέχιση της αναπτυξιακής δοµής του ∆ήµου.
Ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται πρόχειρα κατά την σύνταξή του,
αντιγράφοντας τον προϋπολογισµό της προηγούµενης χρονιάς κάνοντας µερικές διορθώσεις στα
νούµερα αλλά συµπληρώνοντας και κάποια άλλα έργα, ούτε γίνεται για να ταλαιπωρήσει τους
συντάκτες του. Γίνεται για να εξυπηρετήσει τη διαφάνεια τόσο στην εφαρµογή του όσο και στον
έλεγχό του.
Ορισµένες παρατηρήσεις:
Στον προηγούµενο προϋπολογισµό ο ∆ήµος µας άγγιξε περίπου το 53% του στόχου στα
έσοδα και το 40% του στόχου στα έξοδα.

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ €

ΕΣΟ∆Α από:

ΕΙΣΠΡΑΞΗ €

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

2011
119100

46600

- 61%

66000

40406

- 39%

3905368

867467

- 78%

694500

294609

- 58%

&

9061826

7043289

- 22%

Έκτακτα έσοδα (Υπ. Εσωτερικών) ΚΩ∆.

84200

127874

+ 52%

23124790

6896388

- 70%

Ακίνητη περιουσία
ΚΩ∆. 01
Κινητή περιουσία
ΚΩ∆. 02
Ανταποδοτικά τέλη & δικαιώµατα ΚΩ∆.
03
Λοιπά τέλη & δικαιώµατα
ΚΩ∆. 04
Επιχορηγήσεις

(ΚΑΠ-δαπάνες

λειτουργικά) ΚΩ∆. 06

12
Επιχορήγηση-Επενδύσεις (ΣΑΤΑ)
13

ΚΩ∆.
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Συµπέρασµα είναι ότι τα έσοδά µας είναι κατά πολύ λιγότερα από τα προβλεπόµενα.
Γι’ αυτή την κατάσταση οι ευθύνες καταλογίζονται από τη µία πλευρά στην ελληνική πολιτεία,
η οποία δεν αντιµετωπίζει µε την κατάλληλη σοβαρότητα την τοπική αυτοδιοίκηση και τις ανάγκες
της και δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι στους ∆ήµους.
Από την άλλη πλευρά ευθύνες έχει και η ∆ηµοτική αρχή, η οποία συντάσσει
πλασµατικούς προϋπολογισµούς, δεν εισπράττει τα βεβαιωµένα ή αργοπορεί στην έκδοση
λογαριασµών για να µπορέσει να βάλει χρήµατα στο ταµείο της και να µπορέσει να ανταπεξέλθει
στις υποχρεώσεις της, και εδώ δεν πρέπει να παραβλέψουµε και την παραγραφή της 5ετίας.
Όσον αφορά τις δαπάνες :
2011
Πολιτισµός – Αθλητισµός Κοινωνική

∆απανήθηκαν

2012

Αύξηση

72.826

423,93

126.000

+ 73%

797.280

263.917,68

903.000

+ 13%

60.000

3.065,96

323.000

+ 428%

πολιτική(σελ.11)
Παροχές τρίτων (σελ. 14)
Λοιπά γενικά έξοδα (σελ.19)

Πώς δικαιολογούνται αυτές οι αυξήσεις το 2012 εφόσον δεν δαπανήθηκαν ούτε πέρυσι αυτά τα
ποσά;
-

Θέλω να αναφερθώ στα πολιτιστικά και αθλητικά σωµατεία που ενώ είχαµε βάλει στον

προϋπολογισµό του 2011 150.000 € για αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία και 80.000 € για
πολιτιστικούς συλλόγους δόθηκαν µόνο 8.000 € ενώ το 2012 υπολογίζουµε 80.000 €. Μακάρι να
αναγνωριστεί το έργο των συλλόγων αυτών, να δοθεί πράγµατι το παραπάνω ποσό, να
επιχορηγηθούν όλα τα σωµατεία και να µην ακούµε συνέχεια ότι δεν υπάρχουν χρήµατα.
-

Ένα άλλο θέµα που πρέπει να µας προβληµατίζει και δεν αναφέρεται πουθενά σαν έξοδο
στον προϋπολογισµό είναι η στήριξη της τουριστικής προβολής του νησιού µας. Τουριστική
προβολή δεν είναι µόνο η συµµετοχή µας στις καθιερωµένες ετήσιες εκθέσεις, αλλά και η
αναζήτηση νέων πελατών (π.χ Ελβετία, Βέλγιο, Γαλλία ), και η συνεργασία µε τους
επιχειρηµατίες, το επιµελητήριο και την Ένωση Ξενοδόχων για υπηρεσίες LOW COST. Ο
τουρισµός είναι µια µεγάλη βιοµηχανία και η µεγαλύτερη πηγή εσόδων του τόπου µας γι’ αυτό
πρέπει να του δώσουµε ιδιαίτερο βάρος.

-

∆εν βλέπω πουθενά στον προϋπολογισµό την κοινωνική µέριµνα του ∆ήµου Λευκάδας για
τους ∆ηµότες του, όταν η εποχή που περνάµε είναι δύσκολη οικονοµικά. Υπάρχουν
άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν θέρµανση, ζουν δύσκολες στιγµές και σε έναν
προϋπολογισµό των 92.000.000 € θα µπορούσαµε σαν ∆ήµος να δείξουµε το κοινωνικό µας
πρόσωπο, κάτι µάλιστα που τονίζω έχει ιδιαίτερη σηµασία όταν επί µήνες τώρα δεν έχουν
πληρωθεί άνθρωποι που εργάζονται ως βοήθεια στο σπίτι (για την τρίτη ηλικία) ή στους
παιδικούς σταθµούς και τα νηπιαγωγεία που είναι το µέλλον του τόπου µας.
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-

Έργα: υπάρχουν δρόµοι που έχουν ανοιχτεί στο σχέδιο της Λευκάδας αλλά δεν έχουν
ολοκληρωθεί. Όταν παίρνουµε χρηµατικές εισφορές όπως π.χ 267.000 €, αυτό το ποσό
πρέπει να διατίθεται µόνο γι’ αυτή τη χρήση.

-

Έργα που ψηφίσαµε στο τεχνικό πρόγραµµα δεν βλέπω να αναφέρονται. Όπως για
παράδειγµα πλωτές εξέδρες για ελλιµενισµό σκαφών αναψυχής στις περιοχές Βλυχού και
Νυδριού.

-

Το ποσό το οποίο αναφέρεται για την αγροτική οδοποιία του ∆ήµου είναι 74.000 €, ποσό
πολύ µικρό για το νοµό. Πώς µπορούµε να ελπίζουµε σε αγροτική ανάπτυξη ιδιαίτερα του
ορεινού όγκου; Πώς θα αναπτυχθεί ο αγροτουρισµός;

Επειδή δεν τηρήθηκε η περσυνή δέσµευση που αφορούσε στην ορθή και πλήρη σύνταξη
του φετινού προϋπολογισµού κι αντ’ αυτού µας παρουσιάζεται και φέτος µε πρόχειρο και
ανορθόδοξο τρόπο και χωρίς κοινωνικό πρόσωπο και πρόσωπο ανάπτυξης, για το λόγο αυτό
καταψηφίζω χωρίς να αναπτύξω πλήθος επιχειρηµάτων και να επικαλεστώ περισσότερους
λόγους. Θα περιµένω από τη νέα ∆ηµοτική Αρχή µετά από ένα χρόνο διακυβέρνησης του ∆ήµου
να δώσει σήµερα, εδώ, το δικό της στίγµα και τις δικιές της ιδέες για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων και την προώθηση των συµφερόντων αυτού του τόπου.
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ Κ.: Ένας προϋπολογισµός κρίνεται από τον απολογισµό του. Πέρυσι είχαµε
πει ότι ο προϋπολογισµός είναι πλασµατικός και αυτό φάνηκε, το ίδιο θα πούµε και φέτος.
Υπάρχει τεράστιο έλλειµµα κοινωνικής πρόνοιας. Είναι λάθος επίσης να µην µπαίνουν στον
προϋπολογισµό του 2012 τα χρεολύσια.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ Γ.: Είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που εφαρµόζεται µετά τον Καλλικράτη, και ο
οποίος αντανακλά το περιεχόµενο της κυβερνητικής πολιτικής και της κρίσης που βιώνουµε. Είναι
εµφανείς οι επιπτώσεις σε αυτόν µετά την υπαγωγή της χώρας µας στο ∆.Ν.Τ. Το 2011 η κρατική
επιχορήγηση για τα Σχολεία µειώθηκε 40% και το ίδιο έγινε µε τους Παιδικούς Σταθµούς µε
αποτέλεσµα να έχουµε απλήρωτους τους εργαζόµενους. Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες πριν την
εφαρµογή του Καλλικράτη έπρεπε να δοθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το 2011 3,23 δις
ευρώ και δόθηκαν 2,613 δις ενώ για ΣΑΤΑ έπρεπε να δοθούν 722 εκατ. Ευρώ και δόθηκαν 608.
Ο προϋπολογισµός είναι άκρως εικονικός. Ο προϋπολογισµός του 2011 υλοποιήθηκε κατά 50%
περίπου στα έσοδα.
ΜΠΡΑΤΖΟΥΚΑΚΗΣ Ν.: Ένας προϋπολογισµός πρέπει να απεικονίζει την πραγµατικότητα και
έρθουν χρήµατα να κάνουµε αναµόρφωση. Πρέπει να συµπεριληφθεί και το µίσθωµα από το
τουριστικό Αγκυροβόλι Βασιλικής. Ο προϋπολογισµός είναι ανέφικτος.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ Γ.: Ο προϋπολογισµός είναι ένα εργαλείο αλλά οι διαδικασίες ψήφισής του δεν ήταν
σωστές. Θεωρώ ότι δεν τηρήθηκαν οι βασικές αρχές εγγραφής εσόδων και εξόδων. Το έλλειµµα
που προκύπτει είναι πάνω από 1.000.000,00€. ∆εν εκτιµήθηκαν τα έξοδα σωστά. Το Αγκυροβόλι
Βασιλικής πρέπει να ενταχθεί σε αυτόν. Ο προϋπολογισµός δηµιουργεί ελλείµµατα και δένει τα
χέρια της ∆ηµοτικής Αρχής και των δηµοτών κατ’επέκτασιν.
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ∆.: Ο προϋπολογισµός δεν αποπνέει κοινωνική µέριµνα και πολιτισµό.
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ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ Κ.: Ο προϋπολογισµός είναι ένα εργαλείο αλλά πρέπει να έχει και κοινωνική
διάσταση. Να µη σταθούµε µόνο στα νούµερα. Ο βασικότερος λόγος που δεν τον ψηφίζω είναι η
µείωση µισθών των ∆ηµοτικών υπαλλήλων, οι απολύσεις, η εφεδρεία, η µείωση των κοινωνικών
δαπανών και των επιχορηγήσεων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωµατεία.
ΣΚΙΑ∆Α Ζ.: Η πρόνοια και τα επιδόµατα αυξήθηκαν και είναι 400.000,00€ ανά δίµηνο. Η
∆ΕΠΟΚΑΛ και το Νοµικό Πρόσωπο επιχορηγούνται από τον ∆ήµο για την υλοποίηση της
κοινωνικής του πολιτικής. Καλό θα ήταν να βοηθήσουµε τα πολιτιστικά και αθλητικά σωµατεία
θεωρώ ότι πιο σηµαντικό είναι η δηµιουργία υποδοµών κι αυτό υλοποιούµε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουµε καταγγείλει ότι τα έσοδα των ΟΤΑ είναι µειωµένα κατά 50%. Ο
προϋπολογισµός πράγµατι είναι µεγάλος αλλά διεκδικούµε έργα και µελέτες τα οποία δεν
µπορούµε να µην τα συµπεριλάβουµε σε αυτόν. Παραλάβαµε χρέη µεγάλα που δεν
αντιµετωπίζονται εύκολα. Ζητάµε δάνειο για να ισοσκελίσουµε τον προϋπολογισµό και να
πληρώσουµε παλιές οφειλές. Είναι σωστό να ενταχθεί και το Τουριστικό Αγκυροβόλι Βασιλικής.
Κάναµε έναν προϋπολογισµό µελετηµένο για να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε ως ∆ήµος και
να σταθούµε στα πόδια µας.
Μετά τα παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του και την πρόταση του
∆ηµάρχου, να ενταχθεί και το Τουριστικό Αγκυροβόλι Βασιλικής, προχώρησε σε ψηφοφορία
κατά την οποία:
υπέρ ψήφισαν 18 ∆Σ, κατά ψήφισαν 8 οι κ.Μαργέλης Γεώργιος, Καββαδάς Αθανάσιος, Μελάς
Βασίλειος, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Μικρώνης Ζώης, Μπραντζουκάκης Νικόλαος, Κονιδάρης
Κυριάκος και Αραβανής Γεράσιµος ενώ ο κ. Γαβρίλης ∆ηµήτριος δήλωσε παρών και
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Ψηφίζει τον πρ/σµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2011, όπως καταρτίστηκε µε την αρ.
341/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας και εντάσσει

το έργο

«Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας», ποσού 16.300.000 € στον Κ.Α.
30/7326.023 στο σκέλος των εξόδων, και στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.1/1327.007 «Έσοδα
από ΕΣΠΑ». Ο πρ/σµός ανακεφαλαιωτικά εµφανίζει:
ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ: 22.980.433,72 €
ΕΚΤΑΚΤΑ: 84.680.629,61 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 800.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ: 108.461.063,33 €

∆ΑΠΑΝΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ: 107.857.025,84€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 604.037,49€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ: 108.461.063,33 €
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 484/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

