ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκφ 18εο/2022, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ, ην άββαην 25 ηνπ κελφο Ηνπλίνπ 2022 ζηελ Εάθπλζν.
Αρηζ. Απόθαζες 106-18/25-06-2022
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Απνδνρή νθεηιψλ ηεο εηαηξείαο ΑΔΝΑΚ ζην πιαίζην εθθαζάξηζήο ηεο.
ήκεξα, εκέξα άββαην 25 ηνπ κελφο Ηνπλίνπ 2022 θαη ψξα 10:00 π.κ. ζπλήιζαλ
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο
Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη
αλαθεξχρζεθαλ κε ηελ ππ΄ αξηζκ.739/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ
Κέξθπξαο, ησλ ππ’ αξηζκ. 200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινχο
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ θαζψο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειψζεηο
απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ, θαηφπηλ ηεο ππ΄ αξηζ. πξση.:
νηθ.50072/46/17-06-2022 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
Ηνλίσλ Νήζσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε θαη κε ηα πξνβιεπφκελα
ησλ άξζξσλ 167 θαη 169 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθφιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξφεδξνο Π..
2. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε ηνπ Νηθνιάνπ, Γξακκαηέαο Π..
3. ηαχξνο Σξαπιφο ηνπ Παλαγή
4. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
5. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
6. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
7. Γεψξγηνο ηαζηλφπνπινο ηνπ Ησάλλε
8. Ακαιία – Διέλε Αλδξηψηε – θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
9. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
10. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
13. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηφιε
14. Παλαγήο Γξαθνπιφγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
15. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
16. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
18. Γηνλχζηνο Μπάζηαο ηνπ Παχινπ
19. ππξίδσλ πχξνπ ηνπ Πέηξνπ
20. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνχξηεο ηνπ Πέηξνπ
21. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
22. Νηθφιανο Μειηψηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
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23. Αληψληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
24. Αιεμάλδξα Μπαινχ ηνπ Αξηζηείδε
25. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
26. Γηνλχζηνο Κεθαιιελφο ηνπ Παλαγηψηε
27. Νηθφιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
28. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
29. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
30. Γεκήηξηνο παλφο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπαγγέινπ
31. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξφεδξνο Π..
Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
Θεφδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
Κπξηάθνο ηακνχιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνχιθαο ηνπ σηεξίνπ
ππξίδσλ Μαπξνδνχκεο ηνπ Παλαγηψηε
Παλαγηψηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ

Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ βξέζεθαλ παξφληεο ηξηάληα έλα (31) θαη ν Πξφεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνχζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρφδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνχινπ.
--------------Παξάιεηςε-------------Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ηα ζέκαηα πνπ
θαηαηέζεθαλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζψκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ
ζπδήηεζή ηνπο:
1ο ΕΗΔ ΘΕΜΑ: Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο πξνγξάκκαηνο ΟΥΔ ΠΑΛΗΚΖ ΔΠΑ 2014
– 2020 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ..
Εηζεγεηής: Ο Υσξηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο, θ. ηαχξνο
Σξαπιφο.
2ο ΕΗΔ ΘΕΜΑ: Ολνκαζία θηηξίνπ Παιαηνχ Ννζνθνκείνπ Εαθχλζνπ σο
«ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΝΗΟΣΟΠΟΤΛΟ».
Εηζεγεηής: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηφληα Νεζηά¨, θ.
Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο.
3ο ΕΗΔ ΘΕΜΑ: Πξνβιήκαηα πδξνδφηεζεο ζηελ Εάθπλζν ηε ζεξηλή πεξίνδν & ηελ
αλππαξμία δηθηχνπ χδξεπζεο ζηελ νξεηλή πεξηνρή
Εηζεγεηής: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨, θ.
Αιεμάλδξα Μπαινχ.
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4ο ΕΗΔ ΘΕΜΑ: Θέζπηζε εηδηθνχ πιαηζίνπ ειάθξπλζεο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ απφ ηηο
απμεκέλεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ.
Εηζεγεηής: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία¨, θ.
Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο.
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην ζψκα απνθάζηζε σο εμήο:
Σν 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ 25εο Ηνπλίνπ ή ηεο Κπξηαθήο 26εο Ηνπλίνπ 2022 σο ζέκα
εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν ζψκα απνθάζηζε νκφθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχιηνπ ην άββαην 25 Ηνπλίνπ 2022 .
Σν 2o ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ 14εο Μαΐνπ ή ηεο Κπξηαθήο 26εο Ηνπλίνπ 2022 σο ζέκα
εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν ζψκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία, θαηφπηλ ςεθνθνξίαο, ηελ κε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 3o ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ 25εο Ηνπλίνπ ή ηεο Κπξηαθήο 26εο Ηνπλίνπ 2022 σο ζέκα
εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν ζψκα απνθάζηζε νκφθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχιηνπ ηε Κπξηαθή 26 Ηνπλίνπ 2022 .
Σν 4o ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ζην ζψκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ 25εο Ηνπλίνπ ή ηεο Κπξηαθήο 26εο Ηνπλίνπ 2022 σο ζέκα
εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν ζψκα απνθάζηζε νκφθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνχιηνπ ηε Κπξηαθή 26 Ηνπλίνπ 2022 .

--------------Παξάιεηςε-------------Θέκα 8ο Η.Δ.: Απνδνρή νθεηιψλ ηεο εηαηξείαο ΑΔΝΑΚ ζην πιαίζην εθθαζάξηζήο
ηεο.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνπξηζκνχ &
Πνιηηηζκνχ, θ. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο εηζεγήζεθε ηα θάησζη :
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Κζρκυρα, 22 Ιουνίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΣΟΤΡΙΜΟΤ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
Δ/νςη : . αμάρα 13
Σηλ: 26613 62116
Fax: 26613 64473
E-mail: alexakis@pin.gov.gr

Προσ : Δ/νςη Διοίκηςησ
Σμήμα υλλογικών Οργάνων
(Περιφερειακό υμβοφλιο)

ΕΙΗΓΗΗ
Θζμα: Αποδοχή οφειλών τησ εταιρείασ
ΑΕΝΑΚ ςτο πλαίςιο εκκαθάριςησ τησ.
Με τθν παροφςα επιςτολι κα κζλαμε να ςασ γνωςτοποιιςουμε ότι το
βεβαιωμζνο ποςό των οφειλϊν τθσ υπό εκκακάριςθ ΑΕΝΑΚ ανζρχεται
ςε 2.997,10 € το οποίο αφορά:
1. Δ.Ο.Τ. Κζρκυρασ,
2.667,10€.

υπόλοιπο

ρυκμιηόμενθσ

οφειλισ-Ποςό

2. Παράβολο ΓΕΜΘ Τποβολισ Αίτθςθσ ((ΑΕ) Αίτθςθ καταχϊρθςθσ
απόφαςθσ Γ για τθν «Ζγκριςθ οικονομικϊν καταςτάςεων» ΧΩΡΙ
εκλογι ελεγκτϊν και Καταχϊριςθσ Ιςολογιςμοφ κατά Ε.Λ.Π Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα ι Δ.Λ.Π. (Αφορά Χριςεισ που
λιγουν 07/07/2016 και META), A/A: 2336830, Αρ.ΓΕΜΘ:
33104733000)- Ποςό 10,00€
3. Παράβολο ΓΕΜΘ ετιςιου τζλουσ διατιρθςθσ Μερίδασ ςτο
Γ.Ε.ΜΘ. (33104733000) (διάρκεια από 01/01/2021 00:00 ζωσ
31/12/2021 23:59:59)- )- Ποςό 160,00€
4. Παράβολο ΓΕΜΘ ετιςιου τζλουσ διατιρθςθσ Μερίδασ ςτο
Γ.Ε.ΜΘ. (33104733000) (διάρκεια από 01/01/2022 00:00 ζωσ
31/12/2022 23:59:59)- Ποςό 160,00€.
Επιπρόςκετα κα πρζπει να ςυνυπολογιςτεί ότι κα προκφψουν ακόμθ
περίπου 2.000€ ζκτακτεσ οφειλζσ από τθν μθ υποβολι των
εκπρόκεςμων δθλϊςεων ΦΠΑ των μθνϊν 01/2022-03/2022 κακϊσ
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επίςθσ και από τθν μθ ανάρτθςθ ςτο ΓΕΜΘ τθσ διλωςθσ ειςοδιματοσ
όπωσ ορίηεται από τθν κείμενθ Νομοκεςία. Βάςει των άρκρων 16 και 17
του ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Αϋ 192/14-11-2018) ‘’ Ενςωμάτωςθ ςτθν
ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014, ςχετικά με
τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ για τθν προαγωγι τθσ κινθτικότθτασ των
εργαηομζνων μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, με τθ βελτίωςθ τθσ απόκτθςθσ
και τθσ διατιρθςθσ δικαιωμάτων ςυμπλθρωματικισ ςυνταξιοδότθςθσ»
(L 128/1 τθσ 30.4.2014) και άλλεσ διατάξεισ’’ και τθσ οδθγίασ τθσ ΑΑΔΕ
(ΑΔΑΜ 7ΜΚΑ46ΜΠ3Η-Χ2Θ) ςχετικά με τθν αναδοχι από τουσ
Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) οφειλϊν των υπό
εκκακάριςθ επιχειριςεϊν τουσ οι οφειλζσ βαραίνουν τθν Περιφζρεια.
Θ πλθρωμι των παραπάνω οφειλϊν είναι απαραίτθτθ για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ. Θ ΑΕΝΑΚ αδυνατεί να
προβεί ςτθν πλθρωμι των οφειλϊν, κακϊσ οι τραπεηικοί τθσ
λογαριαςμοί είναι δεςμευμζνοι και επιπλζον εκκρεμοφν εισ βάροσ τθσ
εταιρείασ δικαςτικζσ αποφάςεισ και ζωσ τθν τελεςιδικία θ Περιφζρεια
αναλαμβάνει τθν τακτοποίθςθ εκκρεμοτιτων χωρίσ αυτό να ςθμαίνει
ότι λοιπζσ υποχρεϊςεισ τθσ ΑΕΝΑΚ βαρφνουν τθν ΠΙΝ μερικϊσ ι
κακϋολοκλθρίαν.
Για τθν πλθρωμι των παραπάνω οφειλϊν υπάρχει εγγραφι πίςτωςθσ
Φορζασ 01.073 ΚΑΕ 6811.02.001 “Τακτοποίηςη Οφειλών ΑΕΝΑΚ πρώην
Ν.Α Κέρκυρασ”.
Ωσ εκ τοφτου, καλοφμε το ςϊμα όπωσ αποφανκεί ςχετικϊσ
προκειμζνου να προχωριςει απρόςκοπτα θ διαδικαςία εκκακάριςθσ
τθσ ΑΕΝΑΚ.
Ο ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΣΟΤΡΙΜΟΤ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΥ
(εκπρόςωποσ ΠΙΝ ςτην Γ τησ ΑΕΝΑΚ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΛΕΞΑΚΗ
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--------------Παξάιεηςε-------------ηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνπξηζκνχ & Πνιηηηζκνχ, θ. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο,
αλαθέξνληαο φηη ππάξρνπλ αθφκα νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ
επηρείξεζε, κε ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα επηζηξαθνχλ. Σελ εθθαζάξηζε ηεο
Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο, έρεη αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλε εηαηξία θαη απηφο είλαη έλαο
επηπιένλ ιφγνο λα επηζπεθζνχλ νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα
νινθιεξσζνχλ θαη λα ηειεηψζνπλ νη ηπρφλ εθθξεκφηεηεο.
Ο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ηεο παξάηαμεο «ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηφληα Νεζηά» θ.
ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο δήισζε φηη ςεθίδνπλ ζεηηθά ην ζρεηηθφ αίηεκα αιιά ζα ήζειε
λα κάζεη, αλ ππάξρεη ρξνληθφο νξίδνληαο γηα ην πφηε ζα ηειεηψζεη απηφ ην δήηεκα.
Ο Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνπξηζκνχ & Πνιηηηζκνχ, θ. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο
απάληεζε φηη δελ ππάξρεη απνινγηζηηθή ελεκέξσζε απφ ηελ εηαηξία πνπ θάλεη ηελ
εθθαζάξηζε, θαζψο ππήξρε ην πξφβιεκα κε ηα απιήξσηα παξάβνια. Όηαλ γίλεη ε
πιεξσκή θαη πξνρσξήζνπλ ιίγν ηα πξάγκαηα, ζα έξζεη ε εηαηξία ζηελ Κέξθπξα λα
ελεκεξψζεη γηα ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ έρεη απνκείλεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο
εθθαζάξηζεο.
Ο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ», θ.
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο εξσηά γηα πνην ιφγν δελ έρνπλ ππνβιεζεί νη
εθπξφζεζκεο δειψζεηο ΦΠΑ αθνχ ε ΑΔΝΑΚ είλαη ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, ηη
αθνξά ην πνζφ ησλ 2.000€ ;
Ο θ. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο απάληεζε φηη ηελ εθθαζάξηζε ηελ έρνπλ αλαιάβεη νη
Οξθσηνί Λνγηζηέο, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
πνζνχ. Ο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία»,
θ. Γεκήηξηνο παλφο ζπκπιήξσζε, φηη νη δειψζεηο ΦΠΑ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ
απφ ινγηζηή ή εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ, δελ
κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ νη δειψζεηο θαη λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο.
Ο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ», θ.
Νηθφιανο Γθηζγθίλεο ξψηεζε αλ ε εηαηξία Οξθσηψλ Λνγηζηψλ έρεη ζπκβαηηθά, ηελ
εμνπζηνδφηεζε λα ππνβάιιεη ΦΠΑ. Δάλ ππάξρεη, ηφηε πξέπεη λα αθαηξεζεί ην
αληίζηνηρν πνζφ απφ ηα 2.000€, θαζφηη είλαη δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα θαη πξέπεη λα
πιεξσζεί απφ ηνπο ίδηνπο. Δάλ δελ έρνπλ ππνρξέσζε, ηφηε θαθψο εζείο πνπ
είζαζηε ππεχζπλνη δελ είραηε νξίζεη ζε έλαλ ινγηζηή λα θάλεη ηελ δηαδηθαζία.
Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Εαθχλζνπ θαη επνπηεχνπζα επί ησλ Οηθνλνκηθψλ
Θεκάησλ θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, θ. Αηθαηεξίλε
Μνζσλαίνπ, αλέθεξε φηη ην πξφζηηκν κε ππνβνιήο είλαη έλα θαη εθάπαμ θαη δελ
αιιάδεη, αλεμάξηεηα κε ην πφηε ζα θαηαβιεζεί. Όζν ε ΑΔΝΑΚ είλαη ζην ζηάδην ηεο
εθθαζάξηζεο, θαλείο ινγηζηήο δελ κπνξεί λα θαηαζέζεη ΦΠΑ ην νπνίν είλαη θαη
κεδεληθφ.
Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. Αιεμάλδξα
Μπαινχ δήισζε φηη ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Αλππφηαθην Ηφλην¨, θ. ηέθαλνο ακντιεο δήισζε φηη
ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ.
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--------------Παξάιεηςε-------------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ηνλίσλ Νήζσλ απνθάζηζε νκφθσλα ηελ πιεξσκή ησλ
νθεηιψλ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο.
Έσο ηελ ηειεζηδηθία, ε Πεξηθέξεηα ζα αλαιακβάλεη ηελ ηαθηνπνίεζε εθθξεκνηήησλ
ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο ΑΔΝΑΚ βαξχλνπλ ηελ ΠΗΝ
κεξηθψο ή θαζ΄ νινθιεξίαλ.
Γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαπάλσ νθεηιψλ ππάξρεη εγγξαθή πίζησζεο Φνξέαο
01.073 ΚΑΔ 6811.02.001 “Σαθηνπνίεζε Οθεηιψλ ΑΔΝΑΚ πξψελ Ν.Α Κέξθπξαο”,
σο ε εηζήγεζε.
Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. Αιεμάλδξα
Μπαινχ δήισζε φηη ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Αλππφηαθην Ηφλην¨ θ. ηέθαλνο ακντιεο δήισζε φηη
ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ.

--------------Παξάιεηςε-------------Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη.
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε απμ. αξηζκφ 106-18/25-06-2022
Ο Πρόεδρος Π..

Η Γρακκαηέας Π..

Νηθόιαος Μοσδαθίηες

Οισκπία (Οιίβηα) Καρδαθάρε
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