ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 26ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 180/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Ιουνίου του έτους
2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 12530/24-6-19 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Οδυσσέας
2 Περδικάρης Αθανάσιος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα, εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ, Χαλικιά Ευάγγελο που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο. Ε. σχετικά µε υποβολή αίτησης οφειλέτη του ∆ήµου, µε
την οποία ζητεί την υπαγωγή του στη ρύθµιση οφειλών του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.5.19 τεύχος Α΄).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος, σχετικά µε υποβολή αίτησης οφειλέτη του ∆ήµου, µε την οποία ζητεί την υπαγωγή του στη
ρύθµιση οφειλών του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.5.19 τεύχος Α΄).
Το θέµα είναι κατεπείγον, προκειµένου ο οφειλέτης να ενταχθεί άµεσα στις ευνοϊκές ρυθµίσεις του
Νόµου και την άµεση καταβολή των δόσεων στο ∆ήµο Λευκάδας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα διάβασε την εισήγηση
της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με αίτηση που υπέβαλλε οφειλέτης του ∆ήµου, ζητεί την υπαγωγή του στη ρύθµιση οφειλών του Ν.
4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.5.19 τεύχος Α΄)
Όπως προκύπτει από τα προσκοµιζόµενα στοιχεία του οφειλέτη, αυτός αδυνατεί να εξοφλήσει
ολόκληρο το ποσό της οφειλής του τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
Προτείνεται ο διακανονισµός της οφειλής τους προς το ∆ήµο κατά τρόπο ώστε να µπορεί να
διασφαλιστεί η δυνατότητα ανταπόκρισης του οφειλέτη στις οφειλές του.
Η κατάσταση του οφειλέτη µε την αντίστοιχη αίτηση επισυνάπτεται στο παρόν και περιλαµβάνει τις
προτεινόµενες δόσεις, από την οικονοµική υπηρεσία.
Με βάση τα ανωτέρω και
1. Το άρθρο 170 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 του Ν.4257/14.
2. Τα άρθρα 110 έως 117 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.5.19 τεύχος Α΄)
3. Την αίτηση και τα προσκοµιζόµενα στοιχεία του οφειλέτη
Εισηγούµαστε τη ρύθµιση της οφειλής του κάτωθι οφειλέτη ως εξής:
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ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒ.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΒΕΒΑΙΩΣ.

ΑΙΤΗΣΗΣ
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ΙΟΝΙΟΝ STAR
A.T.T.E.Ξ.Ε

61.341,93

5.141,10

66.483,03

03100

Προτείνεται ο αριθµός δόσεων να είναι 100.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.5.19 τεύχος Α΄).
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Τη ρύθµιση του κάτωθι οφειλέτη ως εξής:
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ΟΝ/ΝΥΜΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
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A.T.T.E.Ξ.Ε

61.341,93

5.141,10

66.483,03

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 180/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

