ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 277/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µηνός Οκτωβρίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 19978/3-10-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
(Το ανωτέρω µέλος δεν προσήλθε
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Κατωπόδη Νίκη
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή ή επιστροφή αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηµατικών
ποσών.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τµ. Εσόδων
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στον κ. Άγγελο Πολίτη,
υπάλληλο του Τµήµατος Εσόδων του ∆ήµου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα ακόλουθα:
«Με την παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους
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.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ 13 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α΄/1959) και τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 , προκειµένου να διαγραφούν χρηµατικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως
εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σας παραθέτω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας για
επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ή διαγραφή ποσών , προκειµένου να ληφθεί σχετική απόφαση:
1)
Ο Νησιώτης Νικόλαος του Σπυρίδωνος µε την αριθ. 8681/2019 αίτησή του ζητά να διαγραφεί από την
καρτέλα του βεβαιωµένο ποσό 200€ από κλήση Τροχαίας Λευκάδας, επειδή η κλήση αυτή είχε πληρωθεί στα
ΕΛΤΑ ( σύµφωνα µε την απόδειξη είσπραξης) και εκ παραδροµή εστάλη στο ∆ήµο για βεβαίωση.
2)
Η ΙΟΝΙΑΝ ΣΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Φερεντίνου Ελευθερία του Σωκράτη) µε την αριθ. 4321/2019 αίτησή
της ζητά διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 2.004,39€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων
και συναφών καταστηµάτων επειδή σύµφωνα µε την έναρξη επιτηδεύµατος που είχε υποβάλει στον ∆.Ο.Υ. (
υπηρεσίες σκαφών εκδροµών κ.λ.π.) δεν υπόκεινται στην καταβολή των τελών αυτών και εκ παραδροµής
βεβαιώθηκαν στην καρτέλα της.
3)
Η Σούµπαση Μαρία του Μιχαήλ µε την αριθ.24390/2018 αίτησή της ζητά διαγραφή βεβαιωµένου από
κλήση ∆ηµοτική Αστυνοµίας ποσού 20,00€ λόγω λάθους καταχώρησης του αριθ. των πινακίδων. Η
επισυναπτόµενη στην αίτηση κλήση αφορά διαφορετικό αυτοκίνητο.
4)
Ο Γιαννακόπουλος Παναγιώτης του Λάµπρου µε την αριθ. 2406/2019 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού
34,63€ καθώς και τυχόν προσαυξήσεων , από τέλη ύδρευσης ενώ τα έχει καταβάλει µέσω τράπεζας και εκ
παραδροµής πιστώθηκαν σε άλλο όνοµα.
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5)
Ο Σκλαβενίτης Ιωάννης του Νικολάου µε την αριθ. 5682/2019 αίτησή του ζητά διαγραφή από την
καρτέλα του βεβαιωµένων οφειλών τελών ύδρευσης 2006-2010 επειδή ποσού 124,10€ καθώς και τυχόν
προσαυξήσεων επειδή προσκόµισε αποδείξεις καταβολής τους στην ∆.Ε. Ελλοµένου ΤΗΝ 16.02.2011.
6)
Ο Νικάκης Νικόλαος του Θεοδώρου µε την αριθ. 6230/2019 αίτησή του ζητά διαγραφή από την
καρτέλα του ποσού 14,88 € καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αφορούν τέλη ύδρευσης επειδή κατατέθηκαν
µέσω τράπεζας αλλά πιστώθηκαν σε όνοµα άλλου ενοικιαστή του ιδίου ακινήτου.
7)
Ο Χρυσικός Ανδρέας του Σπυρογιάννη ζητά διαγραφή από την καρτέλα του µε αριθ. 170864
βεβαιωµένης οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων ετών
2014 – 2015
συνολικού ποσού 179,79€ επειδή τα έσοδα που υπολογίστηκαν τα ποσά αυτά (κυλικείο
σχολείου) αφορούν δεύτερη δραστηριότητα στο ΑΦΜ του ανωτέρω που δεν υπόκεινται στα τέλη αυτά.
8)
Oι Βαγενάς – Κατωπόδης & ΣΙΑ Ο.Ε. µε την αριθ. 2215/2019 αίτησή τους ζητούν διαγραφή από την
αριθ. 165725 καρτέλα τους βεβαιωµένων οφειλών από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και
συναφών καταστηµάτων ετών 2012 ποσού 1.245,74€ και
2013 ποσού 935,60€ καθώς και τυχόν
προσαυξήσεων επειδή τα έσοδα αυτά προέρχονται από δραστηριότητα που δεν υπόκειται στο ανωτέρω τέλος
(υπηρεσίες ενοικίασης λεµβών χωρίς πλήρωµα).
9)
O Αλαφογιώργος Νικόλαος του Ευσταθίου µε την αριθ. 6388/2019 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού
60,00€ καθώς και τυχόν προσαυξήσεων από την καρτέλα του µε αριθ.156363697 για τέλη χρήσης ψυγείου
έτους 2018 , τα οποία όµως είχε καταβάλει µε την 204/2019 απόδειξη είσπραξης.
10)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή κατέβαλε στις 22.10.2019 ποσό 14,83 € για την εξόφληση τελών
ύδρευσης Β τετραµήνου 2018 για την παροχή 0637-10. Επειδή όµως στο ίδιο όνοµα (Ελληνική Στατιστική
Α
Αρχή) υπάρχει και δεύτερη καρτέλα µε αριθ. παροχής 0643 κενή – χωρίς καµία χρέωση , το ποσό αυτό εκ
παραδροµής καταχωρήθηκε ως πλεονάζουσα πίστωση και πρέπει να γίνει συµψηφισµός του.
11)
Στην καρτέλα παροχής ύδρευσης µε αριθ. 12782 στο όνοµα Λευκαδίτη Σοφία του Αθανασίου πρέπει
να γίνει διαγραφή ποσού 389,85€ λόγω λάθους του προγράµµατος και επειδή για το β τετράµηνο 2018 ο
λογαριασµός εκδόθηκε µε ποσό 12,40 στην οικονοµική φαίνεται 402,25€.
12)
Στην καρτέλα παροχής ύδρευσης µε αριθ. 11668 στο όνοµα Κατηφόρη Νίκη & Ιωάννα του Ρολάνδου
πρέπει να γίνει διαγραφή ποσού 914,39€ λόγω λάθους του προγράµµατος και επειδή για το β τετράµηνο 2018
ο λογαριασµός εκδόθηκε µε ποσό 106,32 στην οικονοµική φαίνεται 1020,71€.
13)
Ο Φρεµεντίτης Νικόλαος του Γεωργίου µε την αριθ. 7377/2019 αίτησή του ζητά επιστροφή ποσού
43,14€ επειδή τα κατέβαλε στο λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας µέσω τραπέζης κατά λάθος χωρίς να υπάρχει
οφειλή.
14)
Η Κατωπόδη Ανθούλα του Βασιλείου µε την αριθ. 2450/2019 αίτησή της ζητά να διαγραφεί από την
καρτέλα της ποσό 700,00€ από κλήση Τροχαίας Λευκάδας επειδή αυτή εκδόθηκε στο όνοµα του οδηγού και όχι
στην ίδια ως ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. Συνεπώς πρέπει ναδιαγραφεί από την καρτέλα της ανωτέρω το ποσό
των 700,00€ και να µεταφερθεί στην καρτέλα του ESPINOSA GARCIA του NIKOLAS µε ΑΦΜ ∆.Ο.Υ.
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ κατοίκου Νυδριού Λευκάδας.
15)
Με την αριθ. 44/2018 απόφαση ∆.Σ. Λευκάδας ελήφθη απόφαση συµψηφισµού ποσού 126€ το οποίο
όπως φάνηκε στην διαδικασία διεκπεραίωσης και αφορά την Κουνιάκη Αλίκη του ∆ηµοσθένη είναι λάθος και θα
πρέπει να διορθωθεί στο σωστό 147€ όπως είναι και το σύνολο των αποδείξεων που προσκοµίσθηκαν.
16)
O Βλάχος Ευγένιος Πρόεδρος της Α.Ε. ΙΟΝΙΟΝ ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ , ξενοδοχείο στην Νικιάνα Λευκάδας
µε την αριθ. 7899/2019 αίτησή του ζητά επιστροφή πόσου 173,38€ επειδή καταβλήθηκε δύο φορές. Το ποσό
αυτό είναι δόση ρύθµισης και όπως προκύπτει από τον έλεγχο των αποδείξεων αυτό καταβλήθηκε µέσω
τραπέζης δύο φορές και πρέπει να επιστραφεί.
17)
O Αργυρός Παναγιώτης του Νικολάου µε την αριθ. πρωτ. 1880/2019 αίτησή του ζητά επιστροφή
συνολικού ποσού 77,82€ (26,42€ και 51,40€) το οποίο κατέβαλε για τέλη ύδρευσης µε ηλεκτρονική πληρωµή
µέσω τραπέζης τα οποία εκ παραδροµής προφανώς πιστώθηκαν σε άλλο όνοµα και πρέπει να επιστραφούν
18)
Η Hellas Dust Control Group ΑΒΕΕ µε την αριθ. 1647/2019 αίτησή της ζητά επιστροφή ποσού 104,51€
επειδή το ποσό αυτό καταβλήθηκε στο ∆ήµο µας για εξόφληση λογαριασµών ύδρευσης της ανωτέρω εταιρεία
εκ παραδροµής τους δύο φορές. Συνεπώς πρέπει να επιστραφεί.
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
• το άρθρο 174 του Ν.3463/06 και το άρθρο 26 παρ 13 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α΄/1959) καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4623/2019.
• όλες τις ανωτέρω αιτήσεις για επιστροφή ή διαγραφή ποσών που έχουν καταβληθεί στο ταµείο του ∆ήµου
Λευκάδας
• Τα αποτελέσµατα του ελέγχου στον οποίο προέβη η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
στα οικονοµικά στοιχεία των ανωτέρω αιτούντων
εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Την διαγραφή ή την επιστροφή ή την µεταφορά των ανωτέρω αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων
χρηµατικών ποσών.

2

•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή ή την επιστροφή ή την µεταφορά των αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων
χρηµατικών ποσών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 277/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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