ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 54/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 345/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 30 του µηνός Νοεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24698/29-11-16 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
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 ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Υπάρχει ανάγκη καταβολής του βοηθήµατος στους σεισµοπαθείς της 17-11-2015, η πραγµατοποίηση
της πληρωµής θα γίνει µε συναλλαγή e-banking και απαιτείται η έκδοση και ενεργοποίηση σχετικών
κωδικών, το δε χρονικό διάστηµα από 29-11-2016 έως 30-11-2016 δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας πληρωµής και απόδοσης.
ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσµίας απόδοσης ΧΕΠ, υπολόγου Μικρώνη Κωνσταντίας
για την καταβολή βοηθήµατος για αντικατάσταση οικοσκευής και απλές επισκευαστικές εργασίες
κύριας κατοικίας στους σεισµοπαθείς της 17-11-2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το
κατεπείγον της Συνεδρίασης για το θέµα, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε το αίτηµα της
υπολόγου Μικρώνη Κωνσταντίας, για την καταβολή βοηθήµατος για αντικατάσταση οικοσκευής και
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απλές επισκευαστικές εργασίες κύριας κατοικίας στους σεισµοπαθείς της 17-11-2015 και
συγκεκριµένα είπε τα εξής:
«Με την αριθµ. 344/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας εγκρίθηκε η
έκδοση ΧΕΠ σε βάρος του ΚΑ:15-6739.001 «Καταβολή επιδόµατος αντικατάστασης οικοσκευής των
δηµοτών που επλήγησαν από το σεισµό της 17-11-2015» ,ποσού 438.746,25 ευρώ και ορίσθηκε
υπόλογος η υπάλληλος Μικρώνη Κωνσταντία του ∆ηµητρίου, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών,
για το εν λόγω χρηµατικό ένταλµα.
Η απόδοση του λογαριασµού ορίσθηκε µε την ίδια ως άνω απόφαση να γίνει έως την 30-112016, σύµφωνα µε την παργρ. 1 άρθρου 32 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ114, τευχ. Α’) η οποία ορίζει
ότι η προθεσµία απόδοσης λογαριασµού πρέπει να λήγει έναν τουλάχιστο µήνα προ της λήξεως του
οικονοµικού έτους.
Με την παράγραφο 2 άρθρου 32 του ίδιου ως άνω Β.∆. ορίζεται ότι µε αιτιολογηµένη αίτηση του
υπολόγου δύναται η προαναφερόµενη προθεσµία να παραταθεί για έναν ακόµη µήνα και όχι πέραν
της λήξης του οικονοµικού έτους.
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή δικαιούχων που οι κύριες κατοικίες τους επλήγησαν
από το σεισµό της 17-11-2015 και δεδοµένου ότι:
- Η έγκριση της πίστωσης από το αρµόδιο Υπουργείο έγινε την 27-9-2016 (σχετ. η αριθµ.
40676/3304/27-9-2016 Απόφαση Γ.Γ. Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης),
-η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έγινε µε την αριθµ. 432/18-11-2016
(αναµένεται έγκριση του Ελεγκτή Νοµιµότητας) ,
-η πραγµατοποίηση της πληρωµής θα γίνει µε συναλλαγή e-banking και απαιτείται η έκδοση και
ενεργοποίηση σχετικών κωδικών,
οι προθεσµίες πληρωµής των δικαιούχων και απόδοσης του ΧΕΠ καθίστανται ασφυκτικές και το
χρονικό διάστηµα από 29-11-2016 έως 30-11-2016 δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
αιτείται η υπόλογος, την παράταση της προθεσµίας απόδοσης του ΧΕΠ κατά έναν επιπλέον µήνα,
ήτοι έως την 31-12-2016.»
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:
Την παράταση της προθεσµίας απόδοσης του ΧΕΠ που αποφασίστηκε η έκδοσή του µε την
αρ. 344/2016 απόφαση της Ο.Ε. κατά έναν επιπλέον µήνα, ήτοι έως την 31-12-2016, ύστερα από
αίτηµα της υπολόγου, Μικρώνη Κωνσταντίας του ∆ηµητρίου, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, του
∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 345/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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