ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 364/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 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. 21874/28-09-2017
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
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντομίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γαζής Πάνος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κατωπόδη Ευανθία
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Σκληρός Παναγιώτης
7
Βλάχος Κων/νος
7
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
11
Θερμός Ευάγγελος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωμάς
23
24
Γληγόρης Κων/νος
24
25
Παπαδόπουλος Ανδρέας
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 πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα Ε.Η.Δ.
- Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε μετά την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ. και πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
- Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
- Οι Δ.Σ. Νικόλαος Βικέντιος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Βασίλειος Αραβανής αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 5ου θέματος της Η.Δ.
ου
- Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Πολίτης Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ο
ου
- Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 2 θέμα της Η.Δ., αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 5
ου
θέματος , επέστρεψε πριν την συζήτηση του 6 θέματος και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος.
ο

ΘΕΜΑ 13 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 26/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου :
Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηματικών 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 Κτενάς Κωνσταντίνος του Αντωνίου με ΑΦΜ 054615130 ζητά διαγραφή των βεβαιωμένων
οφειλών και των σχετικών προσαυξήσεων για τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης ποσού 12,84 € επειδή
αυτά είχαν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό χωρίς σχετική ένδειξη και επίσης ζητά επιστροφή
ποσού 25,84 € και 38,76€ λόγω διπλής καταβολής τους για αντίστοιχα τέλη ύδρευσης , μέσω
τραπεζικού λογαριασμού.
2) Ο Σολδάτος Γεώργιος του Ιωάννη με ΑΦΜ 043161169 ζητά επιστροφή ποσού 40,00€ που
κατάβαλε για παράνομη στάθμευση αλλά εν συνεχεία έγινε δεκτή η ένστασή του από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.
3) Ο Φατούρος Παναγιώτης του Γερασίμου με ΑΦΜ 03178696
ζητά διαγραφή
των
βεβαιωμένης οφειλής 80,00€, ποσό που κατάβαλε για παράνομη στάθμευση αλλά εν
συνεχεία έγινε δεκτή η ένστασή του από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας ενώ το
ποσό αυτό έχει βεβαιωθεί.
4) Ο Γεωργόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου με ΑΦΜ 035257456 ζητά επιστροφή ποσού
40,00€ που κατάβαλε για παράνομη στάθμευση αλλά εν συνεχεία έγινε δεκτή η ένστασή του
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας. .
5) Ο Μπουρσινός Σπυρίδων του Βασιλείου με ΑΦΜ 030602279 ζητά επιστροφή ποσού 40,00€
που κατάβαλε για παράνομη στάθμευση επειδή εκ παραδρομής του το κατέβαλε στο ταμείου
του Δήμου Λευκάδας δύο φορές δηλαδή την 16.02.2016 και εν συνεχεία σε βεβαιωτικό
κατάλογο με αριθ. 2275/2017-0004.
6) Η Πλέυρη Νούσια του Ιωάννη με ΑΦΜ 049725255 ζητά επιστροφή ποσού 253.85€ που
κατάβελε στο ταμείο του Δήμου Λευκάδας ως πλεονάζουσα κατάθεση από τράπεζα για
εξόφληση τελών ύδρευσης.
7) Η Κατηφόρη Ιουλία του Γεωργίου ζητά διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για τέλη
παρεπιδημούντων στο όνομα του θανόντος γιου της Κατηφόρη Αθανασίου του Χρήστου με
ΑΦΜ (εν ζωή) 038115054 που του έχουν καταλογισθεί για τα έτη από 2010 , 2011 και 2012
συνολικού ποσού 348,90€ (και τις προσαυξήσεις) επειδή τα αντίστοιχα έσοδα προέρχονταν
από χωματουργικές εργασίες και όχι από εκμετάλλευση ενοικ. δωματίων.
8) Ο Κώστα Λινα του Σπύρου με ΑΦΜ 049433387 ζητά μεταφορά των βεβαιωμένων στο όνομά
του κλήσεων από παραβάσεις του με αριθ. κυκλοφ. ΡΖΕ 3875 αυτοκινήτου συνολικού ποσού
629,50€ μαζί και τις ανάλογες προσαυξήσεις επειδή αυτό είχε μετεβιβασθεί ήδη στον Κώστα
Σπυρίδωνα του Ευαγγέλου και από την καρτέλα με αριθ. 019531 τα ποσά αυτά να
μεταφερθούν στην καρτέλα με αριθ. 082468.
9) Ο Ανυφαντής Σπυρίδων του Αριστοφάνη με ΑΦΜ 047233369 ζητά να διαγραφούν από την
καρτέλα του κλήσεις που καταλογίστηκαν σε ενοικ οχημάτα : με αριθ. κυκλοφ. ΕΥΗ 0879
ποσό 360,00€ ΕΥΗ 0989 ποσό 350,00€, ΖΑΜ 0938 ποσό 50,00€ ,ΕΥΗ 0422 ποσό 350,00€ ,
ΕΥΚ 0110 ποσό 350,00€ καθώς και των προσαυξήσεων αυτών , επειδή αυτά είχαν
νοικιαστεί , ή να μεταφερθούν σε καρτέλα αγνώστου οφειλέτη προκειμένου να διερευνηθούν.
10) Ο Πολίτης Αλέξανδρος του Φιλίππου για λογαριασμό της «Πολίτης Αλέξανδρος Α.Ε». με
ΑΦΜ 094084227 και αριθ. καρτέλας 094084227 ζητά διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού
986,00€ και τις προσαυξήσεις που το συνοδεύουν , για χρήση αιγιαλού παραλίας έτους 2003
διότι όπως προκύπτει από το με αριθ. πρωτ. 29150/2011 έγγραφο της Δ.Ε. Απολλωνίων
Δήμου Λευκάδας η χρέωση αυτή έγινε εκ παραδρομής.
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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 δεκαεπτά (17) 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, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 364/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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