ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 38/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 281/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 29242/13-11-2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7.
8.
9.

Απόντες
1. Κούρτης Γεώργιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
«Απόφαση Ο.Ε. επί αιτηµάτων υπαγωγής οφειλών στη ρύθµιση του Ν. 4257/14.»
Εισηγητής: ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, πρ/µενος τµήµατος εσόδων, περιουσίας και
ταµείου, οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου
Η Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του ανωτέρω
θέµατος, λόγω του κατεπείγοντος, διότι η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για ρύθµιση οφειλών,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.4304/14, λήγει στις 30 Νοεµβρίου 2014.
Στη συνέχεια ο κ. Σπυρίδων ∆ελλαπόρτας, πρ/µενος τµήµατος εσόδων, περιουσίας και
ταµείου, της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου, εισηγούµενος το θέµα, είπε:
«Αφού λάβαµε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 51 του N. 4257/2014 σύµφωνα µε τις οποίες ρυθµίζονται οφειλές
προς τους ∆ήµους και σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 παρέχεται η δυνατότητα
ευνοϊκής ρύθµισης στο σύνολο των βεβαιωµένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες
έως 30/10/2014.
2) Την µε αριθµ. 29138/12-11-2014 αίτηση του Φίλιππα Νικολάου
3) Την µε αριθµ. 29122/12-11-2014 της DONICA CANAH µε αριθµ. καρτέλας 014843
4) Την µε αριθµ. 29245/13-11-2014 αίτηση του κ. Κρητικού Γεωργίου του Νικολάου
5) Την µε αριθµ. 29089/11-11-2014 αίτηση του Καββαδά Ανδρέα του Αποστόλου
6) Την µε αριθµ. 28640/6-11-2014 αίτηση του Κοψιδά Ξενοφώντα του Σπυρίδωνα
7) Την µε αριθµ. 29258/13-11-2014 αίτηση της Βλάχου Ανδρονίκης
8) Την µε αριθµ. 29346/14-11-2014 αίτηση του Φούρου Σπυραντώνιου
9) Την µε αριθµ. 29424/17-11-2014 αίτηση της εταιρείας ∆ηµήτριος Σκληρός – Μονοπρόσωπη
ΕΠΕ.
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Την µε αριθµ. 29452/17-11-2014 αίτηση του Κατηφόρη Κων/νου του Έκτορα.
Την µε αριθµ. 29447/17-11-2014 αίτηση της Αρβανίτη Αικατερίνης του ∆ηµοσθένη.
Την µε αριθµ. 28938/10-11-2014 αίτηση της Γαζή Μαρίας του Ξενοφώντα
Την µε αριθµ. 28939/10-11-2014 αίτηση του Κοµινάτου Ευθύµιου του ∆ηµητρίου
Την µε αριθµ. 28941/10-11-2014 αίτηση της Κοµινάτου Ευανθίας του Ανδρέα
Την αριθµ. 28940/10-11-2014 αίτηση του Κοµινάτου Ευθύµιου του ∆ηµητρίου
Την αριθµ. 28943/10-11-2014 αίτηση του Κοµινάτου Ευθύµιου του ∆ηµητρίου
Την αριθµ. 29477/17-11-2014 αίτηση του Αργυρού Νικολάου του Ιωάννη
Την αριθµ. 29237/13-11-2014 αίτηση του Αρβανίτη Ευάγγελου του Πάνου
Την αριθµ. 29225/13-11-2014 αίτηση του Λιβιτσάνου Ιωάννη του ∆ιονυσίου
Την αριθµ. 29361/14-11-2014 αίτηση της Εταιρείας Ν. Γράψας – ∆. Πατριαρχέας Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την ένταξη στη ρύθµιση του άρθρου 51 του N. 4257/2014 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 για ρύθµιση- εξόφληση οφειλών των παραπάνω αιτούντων.
Στο σηµείο αυτό ήρθε ο κ. Κοντογεώργης Ηλίας, ο οποίος δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την ένταξη στη ρύθµιση του άρθρου 51 του N. 4257/2014 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του
Ν. 4304/2014 για ρύθµιση- εξόφληση οφειλών των παραπάνω αιτούντων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 281/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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