ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 383/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23675/19-10-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαζής Πάνος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Θερμός Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Παπαδόπουλος Ανδρέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Τριλίβας Χρήστος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
6
Σέρβος Κων/νος
6
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Κοντομίχης Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Γιαννιώτης Οδυσσέας
15
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
Βικέντιος Νικόλαος
19
20
Σκληρός Παναγιώτης
20
21
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21
22
Αραβανής Βασίλειος
22
23
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
23
24
Ζουριδάκης Ευτύχιος
24
25
Σκληρός Φίλιππος
25
26
Καββαδάς Θωμάς
26
27
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
27
28
Γληγόρης Κων/νος
28
29
Γαρύφαλλος Δημήτριος
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι εννέα (29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ. Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε το 13ο θέμα της Η.Δ. μετά το 7ο.
Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και
Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, ΣκιαδάΠετούση Ζωϊτσα, Αρβανίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε ο Δ.Σ. Αρβανίτης
Σπυρίδων. Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της ΗΔ
Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα
αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 4ο, 5ο, και 6ο
θέμα της Η.Δ., επέστρεψε στο 7ο , ήταν εκτός αιθούσης στο 8ο, προσήλθε πριν το 10ο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του
18ου, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 16ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 27/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Με την παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι κάθε είδους χρέη προς τους
Δήμους 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.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α΄/1959), προκειμένου
να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογημένη
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Σας παραθέτω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας για
διαγραφή μέρους βεβαιωμένων οφειλών η επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων , προκειμένου
να ληφθεί σχετική απόφαση .
1) Ο Σκλαβενίτης Παναγιώτης του Ιωάννη με ΑΦΜ 012231721 ζητά επιστροφή ποσού 265,00€ επειδή
εκ παραδρομής πληρώθηκε δύο φορές (μέσω τραπέζης) , το ίδιο ποσό , για ρύθμιση που είχε προς
το Δήμο Λευκάδας .
2) Ο Μεσσήνης Κωνσταντίνος του Ελευθερίου με ΑΦΜ 052027716 ζητά επιστροφή ποσού 1.192,24 €
επειδή στον λογαριασμό της ΔΕΗ , που είναι υπόχρεος , τα Δ.Τ. και Δ.Φ. υπολογίζονταν με
συντελεστή υψηλότερο από τον ισχύοντα στην Τ.Κ. Χορτάτων , από 10.07. 2014.
3) Ο Δρακονταειδής Ευγένιος του Χριστόφορου με ΑΦΜ 017271492 ζητά επιστροφή ποσού 122,42€
επειδή εκ παραδρομής χρεώθηκαν στον λογαριασμό ρεύματος που είναι υπόχρεος στην περιοχή Πόντι
Αγ.Πέτρος ενώ η παροχή του αφορούσε εργοταξιακό ρεύμα , στο οποίο δεν χρεώνονται δημοτικά τέλη.
4) Ο Βερύκιος Κων/νος του Παναγιώτη με ΑΦΜ 033632683 ζητά επιστροφή ποσού 255,01 € επειδή
κατατέθηκε ως εξόφληση οφειλής στο Δήμο μας εκ παραδρομής δύο φορές.
5) Ο Βερύκιος Στυλιανός του Χαραλάμπους με ΑΦΜ 035182964 ζητά να διαγραφούν από την καρτέλα
του ποσά που λανθασμένα χρεώθηκαν από τέλη παρεπιδημούντων .Τα ποσά αυτά ανέρχονται σε
2.213,99 πλέον των προσαυξήσεων και αφορούν τα έτη 2008 και 2009 .
6) Η Βενέτη Ευανθία του Αναστάση με ΑΦΜ 301354067 ζητά επιστροφή ποσού 502,00€ για τέλη
χρήσης πεζοδρομίου που δεν έπρεπε να καταβάλλει επειδή στην συγκεκριμένη θέση ( Υπ.Καταπόδη –
εμπορικό κέντρο) δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
7) Η SPICZAK-BRZEZINSKA LIZA με ΑΦΜ 128466384 και με αριθ. καρτέλας 165212 ζητά διαγραφή
των βεβαιωμένων και μη ποσών από τέλη ακαθαρίστων εσόδων που ανέρχονται σε 3.310,80€ , πλέον
των προσαυξήσεων , επειδή η επιχείρησή της δεν υπόκειται στην καταβολή του τέλους αυτού.
8) Ο Χαλκιάς Χρήστος του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 045164099 και με αριθ. καρτέλας 018351 ζητά
διαγραφή των βεβαιωμένων και μη ποσών από τέλη παρεπιδημούντων που ανέρχονται σε 269,82€ ,
πλέον των προσαυξήσεων , επειδή η επιχείρησή του δεν υπόκειται στην καταβολή του τέλους αυτού.
9) Η Χόρτη Ανδριανή του Γερασίμου με ΑΦΜ 124780974 και αριθ. καρτέλας 171300 ζητά διαγραφή
ποσού 68.69€ επειδή κατέβαλε το ποσό αυτό μέσω αυτόματου μηχανήματος της τράπεζας αλλά δεν
κατέστη δυνατό να εμφανιστεί το όνομα της καταθέτριας στο ταμείου του Δήμου και τα χρήματα
πιστώθηκαν σε καρτέλα άγνωστου οφειλέτη.
10) Ο Απόστολος Γκόγκος ζητά να του επιστραφεί ή συμψηφιστεί ποσό 15,13€ το οποίο κατέβαλε
μέσω τραπέζης για εξόφληση λογαριασμού ύδρευσης με κωδικό καταναλωτή 0071311 , κωδικό
πληρωμής 3323997824 και αριθ. καρτέλας 166943 , επειδή δεν κατέστη δυνατό να εμφανιστεί το
όνομα του καταθέτη στο ταμείου του Δήμου και τα χρήματα πιστώθηκαν σε καρτέλα άγνωστου
οφειλέτη.
11) Η Κασωτάκη Αθανασία του Ηλία με ΑΦΜ 105517080 ζητά να επιστραφεί ποσό 15,33€ το οποίο
καταβλήθηκε μέσω τραπέζης για εξόφληση λογαριασμού ύδρευσης και αφορά την με 174 καρτέλα ,
επειδή δεν κατέστη δυνατό να εμφανιστεί το όνομα του καταθέτη στο ταμείου του Δήμου και τα
χρήματα πιστώθηκαν σε καρτέλα άγνωστου οφειλέτη.
12) Ο Καββαδάς Σταύρος του Αθανασίου με ΑΦΜ 034604351 ζητά επιστροφή ποσού 261,60€ επειδή
στον λογαριασμό της ΔΕΗ είχαν χρεωθεί δημοτικά τέλη για το σύνολο των τ.μ. ενώ είχε ήδη προηγηθεί
διαχωρισμός της παροχής ρεύματος από μία σε δύο και δεν είχε ενημερωθεί έγκαιρα ο αρχικός
λογαριασμός ΔΕΗ .
13) Η Κακλαμάνη Ιωάννα του Αθανασίου ζητά διαγραφή συνολικού ποσού 154,00€ πλέον
προσαυξήσεων από την καρτέλα του Κακλαμάνη Αθανασίου με ΑΦΜ 037740974 επειδή στην
κατάθεση που έκανε η ανωτέρω στην τράπεζα για λογαριασμό του Κακλαμάνη Αθανασίου ( λόγω
οφειλών από τέλη ύδρευσης) δεν υπήρχαν επαρκεί στοιχεία για εξόφληση από την καρτέλα του.
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14) Ο Σιαμπανόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη κατέθεσε μέσω τραπέζης συνολικό ποσό 46,90€ για
δύο διαφορετικούς λογαριασμούς ύδρευσης αλλά λόγω ελλιπών στοιχείων στην κατάθεση το ανωτέρω
ποσό δεν ξεχρέωσε την εν λόγω οφειλή και ο ανωτέρω ζητά κατ αρχήν καταχώρηση του ανωτέρω
ποσού στις καρτέλες οφειλής και διαγραφής των οφειλών : α) ποσού 24,10€ από την καρτέλα με αριθ.
1576 και υπόχρεο τον Λάζαρη Διονύσιο του Μιχαήλ και β) ποσού22,80€ από την καρτέλα με αριθ.
1016 με υπόχρεο τον Σιαμπανόπουλο Αθανάσιο του Ιωάννη.
15) Ο Σταύρακας Γεώργιος του Σπυρίδωνα με ΑΦΜ 142961930 ζητά επιστροφή ποσού 75,00€
επειδή εκ παραδρομής κατέβαλε το ίδιο ποσό δύο φορές για έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος.
16) ο Κουτρούλης Βασίλειος του Σπύρ. με ΑΦΜ 02651643 ή 999541308 ζητά επιστροφή 300,00€ ,
ποσό που κατατέθηκε από άλλο πρόσωπο μέσω ΑΛΦΑ τράπεζας σε λογαριασμό του Δήμου
Λευκάδας στην Τράπεζα Πειραιώς ως μερική εξόφληση τελών ύδρευσης. Επειδή κατά την μεταφορά
από τράπεζα σε τράπεζα στο Δήμο Λευκάδας τα χρήματα έφθασαν μόνο με το όνομα του καταθέτη και
όχι του υπόχρεου ζητείτε η επιστροφή των χρημάτων διότι επειδή κατατέθηκαν το οικ. έτος 2016 δεν
είναι δυνατή η μεταφορά τους στο οικ.έτος 2017 και μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής να γίνει
συμψηφισμός με τις οφειλές του υπόχρεου.
17) Ο Δουβίτσας Πανταζής του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 028558392 ζητά διαγραφή ποσού 403,25€ πλέον
προσαυξήσεων , από βεβαιωμένα τέλη παρεπιδημούντων έτους 2011 επειδή αυτά ενώ έχουν
εξοφληθεί (σύμφωνα με σχετικά παραστατικά) παρουσιάζονται στην καρτέλα του ως ανεξόφλητα.
18) Ο Πολίτης Νικόλαος του Τιμόθεου με ΑΦΜ 043160799 ζητά να διαγραφεί βεβαιωμένη οφειλή έτους
2012 και 2013 ποσό 93,56€ πλέον προσαυξήσεων , από τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, επειδή η δραστηριότητά του «ημερήσιες θαλάσσιες
κρουαζιέρες» δεν εμπίπτει στο τέλος αυτό.
19) Ο Κατωπόδης Γεώργιος του Ζώη με ΑΦΜ 020516960 και Κατωποδης Ιωάννης του Ζώη με αίτησή
τους ζητούν διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε γη (σχεδ. πόλης Λευκάδας) και
συγκεκριμένα ο Κατωπόδης Γεώργιος ποσού 4.389,00€ από αριθ. καρτέλας 085219 και ο Κατωπόδης
Ιωάννης ποσού 4.389,00€ από αριθ. καρτέλας 082325 επειδή τα ποσά αυτά έχουν ήδη πληρωθεί με
τα αριθ. 7024 - 11201/2005 , 8924 - 22070/2006 , 9707 - 21394/2007 και 12685/2010 διπλότυπα
είσπραξης.
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της
• το άρθρο 174 του Ν.3463/06 και το άρθρο 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α΄/1959)
• όλες τις ανωτέρω αιτήσεις για διαγραφή ή επιστροφή βεβαιωμένων ποσών
• Τα αποτελέσματα του ελέγχου στον οποίο προέβη η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Λευκάδας στα οικονομικά στοιχεία των ανωτέρω αιτούντων
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Την διαγραφή των ανωτέρω ποσών από τις καρτέλες χρεώσεων τους , καθώς και τις προσαυξήσεις
που τις συνοδεύουν, όπως επίσης και την επιστροφή αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων
χρηματικών ποσών.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι μία (21) ψήφους αποφασίζει:
Την διαγραφή των ανωτέρω ποσών από τις καρτέλες χρεώσεων τους, καθώς και τις
προσαυξήσεις που τις συνοδεύουν, όπως επίσης και την επιστροφή αχρεωστήτως ή ανοικείως
εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 383/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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