ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.12/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 133/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων
Κατερίνης, µε βάση την αριθ.10/16.03.2012 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

οφειλών

του

∆ήµου

Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 15 του µήνα Μαΐου 2012,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.36529/11-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) µελών
παραβρέθηκαν έξι (6) τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - Μέλος
Κεραµιδιώτης Ευστάθιος – αναπλ. µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
3. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Προτάχθηκαν και συζητήθηκαν µε την εξής σειρά τα θέµατα: 9ο, 14ο 18ο, 15ο, 11ο, και 12ο και
τα υπόλοιπα συζητήθηκαν µε τη σειρά της ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χαράλαµπος Καρατζόγλου προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18ου θέµατος.
Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο
αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το …
15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την από 15.05.2012 υπηρεσιακή
αναφορά της Προϊσταµένης της Οικονοµικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 10/16.03.2012 µε θέµα «Εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων»
ζήτηµα που αποτελεί βασικό στόχο της δηµοσιονοµικής πολιτικής της Χώρας για το έτος 2012, ο
∆ήµος Κατερίνης όφειλε να υποβάλει έως την 31/03/2012 συµπληρωµένο υπόδειγµα του «Εντύπου
2. Πίνακας υφισταµένων υποχρεώσεων και απαιτήσεων κατά την 31/12/2011», το οποίο
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα. Στη συνέχεια, η ανωτέρω εγκύκλιος όριζε ότι έως την 10η Μαΐου 2012, ο
∆ήµος Κατερίνης όφειλε να υποβάλει το «Έντυπο 4. Αίτηση έκτακτης χρηµατοδότησης για εξόφληση
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων – για ΟΤΑ».
Στο άρθρο 1 παρ.6 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.04.2012) διευκρινίζεται ότι τα ποσά µε τα
οποία επιχορηγούνται οι δήµοι για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που είχαν
δηµιουργηθεί έως την 31/12/2011, σε βάρος ειδικών πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού που
είχαν προβλεφθεί για το σκοπό αυτόν, παρακρατούνται τµηµατικά εντός τριών (3) ετών, αρχής
γενοµένης από το τέλος του 2012, από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του Ν.3756/2009 έσοδα
εκάστου, µε δυνατότητα επέκτασης σε πέντε (5) έτη, εφόσον τα ανωτέρω έσοδα δεν επαρκούν.
Τυχόν εναποµείναν ποσό παρακρατείται από τους πόρους του άρθρου 259 του Ν.3852/2010 του
επιχορηγηθέντα φορέα σε ποσοστό έως 5% αυτών σε ετήσια βάση εντός του ίδιου χρονικού
διαστήµατος.
Κατόπιν των παραπάνω ο προεδρεύων κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει για αίτηση έκτακτης
χρηµατοδότησης για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και
75 του Ν.3852/2010,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου
Κατερίνης, µε βάση την αριθ.10/16.03.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 133/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 22-05-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Ζωή

Σερετίδου

Π.Μ.
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