ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 489
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
25328/8-12-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Γρηγόρη Ασπασία
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σκληρός Παναγιώτης
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Αραβανής Βασίλειος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
12.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την
13. Γαζής Πάνος
13.
ου
14. Φίλιππας Γεώργιος
14. συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
ου
συζήτηση
του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά την
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος αποχώρησε πριν την
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18.
ου
19. Τριλίβας Χρήστος
19. συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος αποχώρησε πριν την
20. Καρφάκη Μαριάννα
20.
ου
συζήτηση
του 3 θέµατος της Η.∆.
21. Κατωπόδη Ευανθία
21.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος και Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
ου
23. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
23. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 13 θέµατος, το
ο
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε, µετά το 6 θέµα.
Οι ∆.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Ζουριδάκης Ευτύχιος
25. Καββαδάς Θωµάς
25.
ου
αποχώρησαν
πριν την συζήτηση του 7 θέµατος.
26. Γληγόρης Κων/νος
26.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την
27.
27.
28.
28. συζήτηση του 9ου θέµατος.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος
29.
29.
ου
30.
30. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 19 θέµατος.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 9 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 27/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για διαγραφή και µείωση οφελών από χρηµατικούς καταλόγους τροφείων στους Παιδικούς
Σταθµούς του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος τα θέµα, ο οποίος είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
Τον Νόµο 3463/2006 άρθρο 174
1.
παρ. 1, εδ. δ
«Κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει: όταν η
εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων
και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του
φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο
πρόσωπο» και
2. παρ. 2
« Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου»
3. Τα αποτελέσµατα ελέγχου και αντιπαραβολής των στοιχείων στα οποία προέβη η Ταµειακή Υπηρεσία
του ∆ήµου.
Μετά την κατάργηση του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθµοί, Παιδεία – Κοινωνική
Μέριµνα – Αθλητισµός – Πολιτισµός – Περιβάλλον» και µέχρι την αναµόρφωση µεταφοράς όλων των
υποχρεώσεων του στον ∆ήµο, µεσολάβησε ένα χρονικό διάστηµα δύο µηνών. Στο µεταξύ από 1η
Σεπτεµβρίου 2016 οι Παιδικοί Σταθµοί είχαν ξεκινήσει και οι περισσότεροι γονείς είχαν πιστώσει στον
λογαριασµό του ∆ήµου τα τροφεία των τρεχόντων µηνών.
Από την υπηρεσία βεβαιώθηκαν χρηµατικοί κατάλογοι στις 8/11/2016, οι οποίοι συµπεριλάµβαναν
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας των παιδικών σταθµών, ήτοι από Σεπτέµβριο 2016 έως και
Ιούλιο 2017.
Επειδή έχουν εκδοθεί γραµµάτια είσπραξης τα αρ. Τ35, Τ36, Τ38 και Τ40/2016 από την Ταµειακή
Υπηρεσία του ∆ήµου, που αφορούν τις καταθέσεις για τα Τροφεία, θα πρέπει να προβούµε σε διαγραφή
των ποσών από τους Χρηµατικούς Καταλόγους, διότι περιλαµβάνονται ήδη στα προαναφερόµενα
γραµµάτια είσπραξης.
Σας καταθέτουµε αναλυτικά τα ποσά που πρέπει να διαγραφούν και από ποιους οφειλέτες τα οποία
αφορούν πιστώσεις γονέων για τα τροφεία τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο 2016 που
κατατέθηκαν µέχρι τις 7/11/2016, ως εξής:
Από τον αρ. καταλόγου 2231 ποσό 5.246,00 €
Από τον αρ. καταλόγου 2232 ποσό 3.114,00 €
Από τον αρ. καταλόγου 2233 ποσό 2.413,00 €
Από τον αρ. καταλόγου 2234 ποσό 140,00 €
Συνολικού ποσού: 10.913,00 €
Επιπρόσθετα:
• Από τον αρ. χρηµατικό κατάλογο 2231 βεβαιώθηκε µηνιαίο ποσό 77,50 € στον κον Στεριόπουλο
Σπύρο µε ΑΦΜ: 301355617 αντί του ορθού 50,00 € για τους µήνες από 11ο /2016 έως και 7ο
/2017. Θα πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 220,00 € , ήτοι 8 µήνες Χ 27,50 €.
• Από τον αρ. χρηµατικό κατάλογο 2233 βεβαιώθηκε µηνιαίο ποσό 50,00 € στον κον Ροµποτή
Ξενοφών µε ΑΦΜ: 049466947. Σύµφωνα µε απόφαση του ∆.Σ. του πρώην Ν.Π. αρ. 60/2014 η
οποία προβλέπει µειώσεις για γονείς εργαζοµένους σε ΝΠ∆∆ και ∆ΕΠΟΚΑΛ θα πρέπει να
διαγραφεί το ποσό των 370,00 €, ήτοι 10 µήνες Χ 37,00 €, λόγω έκπτωσης της συζύγου, ή οποία
είναι υπάλληλος στην ∆ΕΠΟΚΑΛ.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε δεκαεννέα (19) ψήφους αποφασίζει:
Την διαγραφή και µείωση οφελών από χρηµατικούς καταλόγους τροφείων στους Παιδικούς
Σταθµούς του ∆ήµου Λευκάδας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Επισυνάπτεται πίνακας που περιλαµβάνει τους αρ. καταλόγου: 2231, 2232, 2233, 2234.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 489/2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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