Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:43/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:275/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.35190/
9.12.2013 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Πεντεσπίτης Νίκος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καρτάνος Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.
Σάντα-Μακρή Αικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.43-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για ρύθµιση οφειλών του ∆ήµου , προς τη
∆.Ο.Υ.
Εισηγ:Στέλιος Ρόκκος-Πρόεδρος
Ο Εισηγητής αναφέρει:
“ Η καρτέλα οφειλών του δήµου µας στη ∆.Ο.Υ. σήµερα παρουσιάζει συνολικό ποσό
οφειλών 132.004,52 ( Μη ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλών 46.263,26 ευρώ.
Ληξιπρόθεσµο ποσό ωφειλών 77964,04 ευρώ και Προσαυξήσεις Τόκοι Τέλη
5777,22)
∆ύο είδη ρυθµίσεων είναι ενεργά από το Υπουργείο Οικονοµικών την τρέχουσα
περίοδο.
Η µια αφορά χρέη µέχρι και 31-12-2012 που δύναται να ρυθµιστούν µε απαλλαγή
προσαυξήσεων και που για το δήµο µας το ποσό που αφορά το 2012 είναι 6.234,04
ευρώ συν προσαυξήσεις 374,04 ευρώ, σύνολο 6808,08 ευρώ.
Η δεύτερη αφορά χρέη βεβαιωµένα µέσα στο τρέχον οικονοµικό έτος που για το
δήµο µας είναι 77964,04 ευρώ συν προσαυξήσεις 5777,22 και δύναται να ρυθµιστεί
είτε σε 12 µηνιαίες δόσεις των 7077,34 ευρώ είτε σε 24 µηνιαίες δόσεις των 3341,76
ευρώ
Προτείνεται
1.Στην πρώτη περίπτωση ρύθµιση σε µία δόση του ποσού των 6.234,04 ευρώ
σε µία δόση και µε απαλλαγή προσαυξήσεων .
2.Στη δεύτερη περίπτωση ρύθµιση σε 24 µηνιαίες δόσεις των 3341,76 ευρώ

Επίσης όπως εξουσιοδοτηθεί ο υπάλληλος Ιωάννης Μαργέλης ΤΕ οικ. Λογιστικού, ο
οποίος διαχειρίζεται του κωδικούς του ∆ήµου στο Taxis Net να προχωρήσει άµεσα
στις ρυθµίσεις».
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Τη ρύθµιση της 2ης περίπτωσης, δηλαδή στη ρύθµιση σε 24 µηνιαίες δόσεις, των
3341,76 ευρώ.
Εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος Ιωάννης Μαργέλης ΤΕ Οικ. Λογιστικού, ο οποίος
διαχειρίζεται του κωδικούς του ∆ήµου στο Taxis Net να προχωρήσει άµεσα στις
ρυθµίσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 275/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

