ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 55/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 23 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 5426/19-3-2015 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλέστηκε και είναι παρόν το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς
Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
Μετά την λήψη απόφασης του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, προσήλθε το µέλος της
Ο.Ε. κ. Σέρβος Κων/νος.
Μετά την λήψη απόφασης του 5ου θέµατος της Η.∆. προσήλθε το µέλος της Ο.Ε. κ.
Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. το µέλος της Ο.Ε. κ. Βλάχος
Κων/νος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηµατικών ποσώνσυµψηφισµός από τέλη χρήσης αιγιαλού-παραλίας έτους 2014.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
«Υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας δύο αιτήµατα για επιστροφή τελών χρήσης αιγιαλού οικ έτους
2014 από δύο υπόχρεους λόγω µη χρήσης του χώρου αιγιαλού για το σκοπό που τους διατέθηκε.
Α) Αίτηµα του Στράτου Χρήστου του Ιωάννη για επιστροφή ποσού 3.200 ,00€ το οποίο κατέβαλε για
χρήση αιγιαλού στην περιοχή «Μύλοι» ∆.Κ. Λευκάδας , και δεν χρησιµοποίησε λόγω µη
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αδειοδότησής του από την αρµόδια Λιµενική Αρχή. Συγκεκριµένα και κατόπιν σχετικής δηµοπρασίας
ο ανωτέρω υπέγραψε συµφωνητικό µίσθωσης χώρου αιγιαλού µε το ∆ήµο Λευκάδας την 28.04.2014
καταβάλλοντας το ανωτέρω ποσό. Το συµφωνητικό µίσθωσης του αιγιαλού ο ανωτέρω υπέβαλε στην
Λιµενική Αρχή Λευκάδας για να λάβει την άδεια χρήσης θαλασσίων µέσων αναψυχής για το άθληµα
της αετοσανίδας (kite) σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 2127/11.07.2011 σχετικό έγγραφο του Αρχηγείου
Λιµενικού Σώµατος
περί «Καθορισµού όρων και προϋποθέσεων διενέργειας καινοφανούς
θαλασσίου µέσου αναψυχής – Αετοσανίδα για εκµίσθωση – ατοµική αναψυχή».
Η Λιµενική Αρχή Λευκάδας µε το αριθ. 513.1/ 14 / 30.12.2014 έγγραφό της (το οποίο εστάλη στον
ενδιαφερόµενο ο οποίος µε την σειρά του το προσκόµισε στην υπηρεσία µας) , δεν ενέκρινε την
χορήγηση άδειας εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής στον Στράτο Χρήστο του Ιωάννη µε
συνέπεια αυτός να ζητά επιστροφή των χρηµάτων που κατέβαλε στο ∆ήµο µας ως τέλη χρήσης
αιγιαλού.
Β) Αίτηµα της οµόρρυθµης εταιρείας «Αφοί Θεοχάρη και ΣΙΑ Ο.Ε.» για επιστροφή ποσού 2.240,00€
το οποίο κατέβαλε για χρήση αιγιαλού έµπροσθεν επιχείρησής του στο Κάθισµα Λευκάδας. Η
Κτηµατική Υπηρεσία Λευκάδας µε το αριθ. πρωτ. Π∆∆ΠΠ∆Ε/ΑΓΛΕΥ 42 φ1128/2014 /03.02.2015
έγγραφό της µας γνωρίζει ότι από αυτοψία που διενήργησε την 01.09.2014 στην εν λόγω περιοχή δεν
βρέθηκε να χρησιµοποιείται χώρος αιγιαλού χωρίς άδεια έµπροσθεν τις ιδιοκτησίας του ανωτέρω.
Η επιχείρηση του ανωτέρω και ενώ έλαβε σχετική «Προέγκριση» µε την αριθ. 33/2014 απόφαση
της επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Λευκάδας στην συνέχει ζήτησε µε σχετική αίτησή της να
µισθώσει το χώρο του αιγιαλού , έµπροσθεν της επιχείρησης . Η έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης
δεν χορηγήθηκε (εκκρεµότητα λόγω πολεοδοµικών θεµάτων) και κατά συνέπεια δεν έγινε χρήση του
χώρου.
Εισηγούµαι την επιστροφή των ανωτέρω ποσών που καταβλήθηκαν µετά από έλεγχο που θα
διενεργήσει η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για τυχόν οφειλές προς το ∆ήµο Λευκάδας
προκειµένου να γίνει σχετικός συµψηφισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 Ν∆
356/74 και άρθρο 11 του Ν.3943/2011.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη
της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Α) Την επιστροφή ποσού 3.200 ,00€ στον κ. Στράτο Χρήστο του Ιωάννη, το οποίο κατέβαλε για
χρήση αιγιαλού στην περιοχή «Μύλοι» ∆.Κ. Λευκάδας , και δεν χρησιµοποίησε λόγω µη
αδειοδότησής του από την αρµόδια Λιµενική Αρχή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη εισήγηση.
Β) Την επιστροφή ποσού 2.240,00€ οµόρρυθµης εταιρείας «Αφοί Θεοχάρη και ΣΙΑ Ο.Ε.» το
οποίο κατέβαλε για χρήση αιγιαλού έµπροσθεν επιχείρησής του στο Κάθισµα Λευκάδας, για το οποίο
δεν έγινε χρήση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η επιστροφή των ποσών να γίνει µετά από έλεγχο που θα διενεργήσει η Οικονοµική Υπηρεσία
του ∆ήµου, για τυχόν οφειλές προς το ∆ήµο Λευκάδας, προκειµένου να γίνει σχετικός συµψηφισµός
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 Ν∆ 356/74 και άρθρο 11 του Ν.3943/2011.
Η απόφαση να σταλεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 55/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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