ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 37ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 539/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 25722/13-12-2018 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
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κοντοµίχης Ευάγγελος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κακλαµάνη Αναστασία
6
Βλάχος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Γρηγόρη Ασπασία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Γληγόρης Κων/νος
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα, το 12 θέµα της Η.∆. και συζητήθηκε µετά το 9 θέµα και το 11 θέµα µετά το 12 .
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε κατά την συζήτηση
ου
ου
του 1 θέµατος της Η.∆. Στη συνέχεια αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
ο
12 και πριν το 10 θέµα.
ο

ΘΕΜΑ 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 37ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.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, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
«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), προκειµένου να επιστραφούν
χρηµατικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Σας παραθέτω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας για επιστροφής
αχρεωστήτως εισπραχθέντων ή διαγραφή ποσών , προκειµένου να ληφθεί σχετική απόφαση .
1) Ο Μικρώνης Βασίλειος του Ελευθερίου ζητά διαγραφή βεβαιωµένου συνολικού 220,03 ποσού € πλέον
προσαυξήσεων από τέλη διαµνής παρεπιδηµούντων ετών 2012-2013 ,από την µε αριθ. 006569 καρτέλα
του λόγω διπλής δραστηριότητας και επειδή δεν ήταν υπόχρεος στην καταβολή του ανωτέρω ποσού.
2) Η Κονίδου Ευγενία του Γεωργίου ζητά διαγραφή βεβαιωµένων οφειλών από τέλη παρεπιδηµούντων
ποσού 152,01€ και τυχόν προσαυξήσεων επειδή η δραστηριότητά της δεν υπόκειται στο τέλος
παρεπιδηµούντων.
3) Ο Μουτόπουλος ∆ηµήτριος του Νικολ. ζητά διαγραφή βεβαιωµένου ποσού 228,06€ από τέλη
παρεπιδηµούντων ετών 2014 -2015 και των σχετικών προστίµων λόγω διπλής δραστηριότητας και
επειδή δεν ήταν υπόχρεος στην καταβολή του ανωτέρω ποσού.
4) Ο Λάζαρης Μηχαήλ του Αναστασίου ζητά διαγραφή βεβαιωµένων οφειλών από τέλος διαµονής
παρεπιδηµούντων έτους 20015 ποσού 176,90€ καθώς και τυχό προσαυξήσεων από την αριθ. 083308
καρτέλα υπόχρεου επιδή η επιχείρησή του δεν υπάγεται στο τέλος αυτό.
5) Η Βουκελάτου ∆έσποινα του Γεωργίου ζητά διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής
από τέλη διαµονής
παρεπιδηµούντων ετών 2012 ποσού 320,00€ και 2013 ποσού 250,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι τα
ποσά αυτά έχουν καταβληθεί .
6) Η Σταµατέλου Ουρανία του Κωνσταντίνου ζητά επιστροφή ποσού 56,96€ που κατέβαλε στην τράπεζα
για εξόφληση λογαριασµού ύδρευσης ενώ αυτό πιστώθηκε σε λογαριασµό άλλου υπόχρεου. Επειδή όµως
από το ποσό αυτό κρατήθηκε µέρος για την εξόφληση του λογαριασµού ύδρευσης της ανωτέρω θα τις
επιστραφεί ποσό 25,58€.
7) Ο Ραγγανατο Κάρλο (RAGANATO CARLO ) ζητά διαγραφή οφειλών από τέλη διαµονής
παρεπιδηµούντων επειδή η δραστηριότητά του «υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς
πλήρωµα» δεν υπόκεινται στο τέλος αυτό.
8) Ο Μάσαρι Τοµάσο (MASSARI TOMMASO) ζητά διαγραφή οφειλών από τέλη διαµονής
παρεπιδηµούντων επειδή η δραστηριότητά του «υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς
πλήρωµα κ.λ.π. » δεν υπόκεινται στο τέλος αυτό.
9) O Πρανζέτι Στέφανο & ΣΙΑ Ο.Ε. (PRANZETTI STEFANO & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητά διαγραφή οφειλών από τέλη
διαµονής παρεπιδηµούντων επειδή η δραστηριότητά του «υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους
χωρίς πλήρωµα κ.λ.π. » δεν υπόκεινται στο τέλος αυτό.
10) Ο Τεµπεστίνι Ντειβιντ (TEMPESTINI DAVID) ζητά διαγραφή οφειλών από τέλη διαµονής
παρεπιδηµούντων επειδή η δραστηριότητά του «υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς
πλήρωµα» δεν υπόκεινται στο τέλος αυτό.
11) Ο Μάτζικ Σειλς Νέπα (MATZIK SEILS NEPA) ζητά διαγραφή οφειλών από τέλη διαµονής
παρεπιδηµούντων επειδή η δραστηριότητά του «υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς
πλήρωµα» δεν υπόκεινται στο τέλος αυτό.
12) O Αµπελεκατζατε Νέπα (ABELEKATZATE NEPA) ζητά διαγραφή οφειλών από τέλη διαµονής
παρεπιδηµούντων επειδή η δραστηριότητά του «υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς
πλήρωµα» δεν υπόκεινται στο τέλος αυτό.
13) Η Γεωργάκη Αγγελική του Σωτηρίου ζητά διαγραφή βεβαιωµένου ποσού 60,00€ για χρήση του ψυγείου
Νεκροταφείου Λευκάδας από την µε αριθ. 166197 καρτέλα , επειδή έχει καταβληθεί µε οίκοθεν δύο
υπηρεσιακά σηµειώµατα των 30,00€ το καθένα .
14) Ο Μαργέλης Φώτιος του Γερασίµου ζητά διαγραφή κλήσης ποσού 20,00€ από την µε αριθ. 085906
καρτέλα του επειδή αυτή είχε πληρωθεί στα ΕΛΤΑ αλλά δεν είχε διαβιβαστεί το ποσό στα ταµεία του
∆ήµου.
15) Ο Φατούρος Γεώργιος του Κων/νου ζητά διαγραφή κλήσης ποσού 20,00€ επειδή αυτή είχε πληρωθεί
στα ΕΛΤΑ αλλά δεν είχε διαβιβαστεί το ποσό στα ταµεία του ∆ήµου.
16) Ο Γεωργάκης Χρήστος του Περικλή ζητά διαγραφή ποσού 40,00€ από κλήση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
και από την αριθ. 084359 καρτέλα του επειδή αυτή έχει πληρωθεί µε την αριθ. 22446/27.11.2017
απόδειξη είσπραξης .
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17) Η Καλυβιώτη Μαρία του Παναγιώτη ζητά να διαγραφεί κλήση , από ∆ηµοτική Αστυνοµία , που
βεβαιώθηκε στο όνοµα του Βουκελάτου Ευσταθίου του Πανογιώργου ποσού 20,00€ ενώ είχε γίνει
αποδεκτή η ένσταση που υπέβαλε .
18) Η Γατζία Νίκη του Ιωάννη ζητά να διαγραφεί κλήση ποσού 40,00€ από ∆ηµοτική Αστυνοµία η οποία έχει
βεβαιωθεί στο όνοµά της αλλά έχει πληρωθεί µε την αριθ. 16325/6.9.2018 απόδειξη είσπραξης και
ξανακαταχωρήθηκε µε λάθος αριθµό κλήσης .
19) Ο Κωσταρέλος Ευστράτιος του ∆ηµητρίου ζητά διαγραφή βεβαιωµένου ποσού 20,00€ από κλήση
τροχαίας Λευκάδας επειδή , σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε, το όχηµα που υπέπεσε
σε παράβαση δεν του ανήκε ποτέ.
20) Ο Μήτσουρας Νικόλαος του ∆ιονυσίου ζητά διαγραφή κλήσης ποσού 100,00€ επειδή αυτή είχε
πληρωθεί στα ΕΛΤΑ αλλά δεν είχε διαβιβαστεί το ποσό στα ταµεία του ∆ήµου όπως προκύπτει από
σχετική βεβαίωση ΕΛΤΑ Νυδριού.
21) H ΑΛΕΒΕΝΤΕΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΙΓΚΟΡ ζητά διαγραφή κλήσης ποσού 90,00€ η οποία βεβαιώθηκε στο
ταµείο του ∆ήµου µας ενώ είχε πληρωθεί µε την αριθ. 19627/25.10.2018 απόδειξη είσπραξης.
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)
• 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 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Την διαγραφή ή την επιστροφή των ανωτέρω αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηµατικών ποσών.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε είκοσι ένα (21) ψήφους, αποφασίζει:
Την διαγραφή ή την επιστροφή των ανωτέρω αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων
ποσών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 539/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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χρηµατικών

