ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 33/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 455
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00 µ.µ. ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 36712/27-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου 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. ΚαββαδάςΑθανάσιος–
Αντιπρόεδρος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
6. Γεωργάκης Βασίλειος
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12.Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14.Γιαννούτσος Πέτρος
15.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
16.Φίλιππας Γεώργιος
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Ροντογιάννης Κων/νος
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1.Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Καρβούνης Σπυρίδων
4. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Μεσσήνης Ιωάννης
7. Μεσσήνη Κερασούλα
8. Βεργίνης Ξενοφ.
9. Μελάς Βασίλειος
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Μαργέλης Γεώργιος
12. Λάζαρη Πηνελόπη
13. Βλάχος Σπυρίδων
14. ∆ρακονταειδής Κων/νος
15. Νικητάκης Μάρκος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
απών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (20) µέλη

Πριν τη συζήτηση του θέµατος αποχώρησαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι ∆ρακονταειδής Κων/νος ,
Νικητάκης Μάρκος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. άρχισε την
συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 33/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
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Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση των απολογιστικών στοιχείων οικονοµικού έτους 2012 του
Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας.
(σχετ. Η αριθµ. 48/19-12-2013 απόφαση ∆.Σ.)
Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
του Πνευµατικού Κέντρου.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή έχει λήξει το οικονοµικό έτος
Το ∆.Σ. οµόφωνα δέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Ο Αντιδήµαρχος Γαζής Αναστάσιος διαβάζει την εισήγηση:
Θέτω υπόψη του ∆.Σ. την αριθµ. 48/19-12-2013 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία εγκρίθηκαν τα απολογιστικά
στοιχεία έτους 2012 και έχει ως εξής:
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 /2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 10/ 2013 Συνεδρίασης
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Στη Λευκάδα σήµερα στις

19

του µήνα ∆εκεµβρίου

του χρόνου 2013 ηµέρα της

εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 14.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευµατικού Κέντρου ήρθε
σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας
ύστερα από την αριθ. 10/2013 και από

13 / 12/2013 πρόσκληση

του Προέδρου, που

επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Κώστας Αραβανής Πρόεδρος

1.Κώστας Κατωπόδης

2. Αναστάσιος Γαζής Αντιπρόεδρος

2.Κώστας ∆ρακονταειδής

3.Γεράσιµος Γράψας
4. Κατερίνα Σάντα

3. Ανδρέας Παπαδόπουλος
4. Σπύρος Κρητικός

5. Σπυρίδων Βλάχος
6. ∆ηµήτριος Τσερές
7. Βασίλης Παστέλης
8. Βασίλης Μελάς
9. Παπουτσόπουλος Σπύρος
10. Νίκη Μακρυγιώργου
11. Νίκη Στραγαλινού
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο κ. Αντιπρόεδρος άρχισε τη
συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1o:

΄Εγκριση Απολογιστικών στοιχείων Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας

οικονοµικού έτους 2012 .
Ο κ. Αντιπρόεδρος λέγει στο συµβούλιο ότι ο απολογισµός οικον. έτους 2012 συντάχθηκε
από την αρµόδια Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας η οποία εκτελεί χρέη Ταµείου του
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Πνευµατικού

Κέντρου

και

περιέχει

απολογιστικούς

πίνακες

µε

αναλυτικά

τα

πραγµατοποιηθέντα έσοδα και πληρωθέντα έξοδα µε λογαριασµούς και συναφή στοιχεία για
να λάβει γνώση το ∆/ΚΟ Συµβούλιο και αφού τα ελέγξει να εγκρίνει τον απολογισµό του
Πνευµατικού Κέντρου οικον. έτους 2012.
Το ∆/ΚΟ Συµβούλιο αφού εξέτασε τους απολογιστικούς πίνακες της διαχείρισης των
εσόδων και εξόδων που καταρτίσθηκαν από τον υπόλογο της Ταµειακής Υπηρεσίας του
∆ήµου και αφού διαπίστωσε ότι αυτά έχουν καλώς σύµφωνα µε τους οποίους: Α) Τα µεν
πραγµατοποιηθέντα έσοδα το έτος 2012, ανήλθαν στο ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών
χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα οκτώ € και ογδόντα ένα λεπτά
(353.378,81€) Ήτοι: Τακτικά 235.949,47€, έκτακτα 5.150,00€,Εισπράξεις υπερ ∆ηµοσίου και
τρίτων 29.390,50€,χρηµατικό υπόλοιπο 82.888,84.
Β)Τα δε πληρωθέντα έξοδα το έτος 2012 ανήλθαν σε διακόσιες ένδεκα χιλιάδες
πεντακόσια σαράντα έξι € και δέκα οκτώ λεπτά (211.546,18 €).
Το αποθεµατικό που ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ
€ και εβδοµήντα ένα λεπτά (7.848,71€) µεταφέρθηκε στη νέα χρήση 2013.
Οµόφωνα Αποφασίζει:
Α)Εγκρίνει τους απολογιστικούς πίνακες της διαχείρισης εσόδων και εξόδων

του

Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου, οικον. έτους 2012 ως παραπάνω.
Β)Εξουσιοδοτεί δε τον κ. Πρόεδρο του Πνευµατικού Κέντρου όπως τους καλώς έχοντες
Ταµειακούς Απολογιστικούς πίνακες µε όλα τα στοιχεία, υποβάλλει για έγκριση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ως καθολικός διάδοχος των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 2. του άρθρου 102 του Ν. 33852/10.
Η απόφαση πήρε αριθµό 48
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ
∆ήµαρχος Λευκάδας

Ακολουθεί ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 18 δηµοτικοί σύµβουλοι (οι δηµοτικοί σύµβουλοι Καββαδάς
Αθανάσιος, Φίλιππας Γεώργιος και Μπραντζουκάκης Νικόλαος ψηφίζουν µε την επιφύλαξη
ότι έπρεπε να συζητηθεί στον κατάλληλο χρόνο που προβλέπεται από το Νόµο 3463/2006.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
οµόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τους απολογιστικούς πίνακες της διαχείρισης εσόδων και εξόδων του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου, οικον. έτους 2012 ως παρακάτω:
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Α) Τα

µεν πραγµατοποιηθέντα έσοδα το έτος 2012, ανήλθαν στο ποσό των τριακοσίων

πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα οκτώ € και ογδόντα ένα λεπτά
(353.378,81€). Ήτοι: Τακτικά 235.949,47€, έκτακτα 5.150,00€, Εισπράξεις υπερ ∆ηµοσίου και
τρίτων 29.390,50€,χρηµατικό υπόλοιπο 82.888,84.
Β)Τα δε πληρωθέντα έξοδα το έτος 2012 ανήλθαν σε διακόσιες ένδεκα χιλιάδες
πεντακόσια σαράντα έξι € και δέκα οκτώ λεπτά (211.546,18 €).
Το αποθεµατικό που ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ
€ και εβδοµήντα ένα λεπτά (7.848,71€) µεταφέρθηκε στη νέα χρήση 2013.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. .455/13.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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