ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 43/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 330/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 18 του μήνα Δεκεμβρίου
του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 26972/14-12-2015 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή σε ρύθμιση οφειλών του Δήμου.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση εκτός
ημερήσιας διάταξης του θέματος σχετικά με υποβολή σε ρύθμιση οφειλών του Δήμου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης είπε τα εξής:
«Η καρτέλα οφειλών του δήμου μας στη Δ.Ο.Υ. σήμερα παρουσιάζει συνολικό ποσό αρρύθμιστων
οφειλών 49.121,42 € από το οποίο τα είναι ήδη ληξιπρόθεσμα τα 23.712,52 € .
Οι οφειλές μας συνολικά αφορούν 1. Φόρο εισοδήματος 2015
2 ΕΝΦΙΑ 2015
3 Μισθώματα (παραλίες)

25.825,57
5.662,17
17.633,68

Ο δήμος βρίσκεται σε δύο ακόμα ρυθμίσεις για παλαιότερα χρέη, η πρώτη των εκατό δόσεων
μηνιαίου ποσού 1.295,76 € (έχουν πληρωθεί οι 7 πρώτες δόσεις), η δεύτερη των δώδεκα δόσεων
μηνιαίου ποσού 2.721,30 € (έχουν πληρωθεί οι πρώτες 3 δόσεις)
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Προτείνεται
Η ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών 23.712,52 € σε 12 μηνιαίες δόσεις ύψους 1.976,01 € και
όπως εξουσιοδοτηθεί ο υπάλληλος Ιωάννης Μαργέλης ΤΕ οικ. Λογιστικού ο οποίος διαχειρίζεται
τους κωδικούς του Δήμου στο Taxis Net, να προχωρήσει άμεσα στο αίτημα.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Τη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών 23.712,52 € σε 12 μηνιαίες δόσεις ύψους 1.976,01 €.
Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος του Δήμου, Ιωάννης Μαργέλης ΤΕ οικ. Λογιστικού ο οποίος
διαχειρίζεται τους κωδικούς του Δήμου στο Taxis Net, να προχωρήσει άμεσα στο αίτημα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 330/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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