ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 79
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00, 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. 6209/1-4-2015 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.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Κοντογεώργης Ηλίας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Καρφάκη Μαριάννα
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
Σκληρός Παναγιώτης
5. Λώλη Γεωργία
5.
Αραβανής Βασίλειος
6. Κούρτης Φίλιππος
6.
Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σέρβος Κων/νος
7.
Γράψας Αθανάσιος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
9. Βλάχος Κων/νος
9.
10. Γκογκάκης Γρηγόριος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
13. Γαζής Πάνος
13. που ήταν παρών.
14. Φίλιππας Γεώργιος
14.
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
Ο ∆.Σ. κ. Κοντογεώργης Ηλίας,
ου
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. προσήλθε πριν την συζήτηση του 2
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18. θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
19. Τριλίβας Χρήστος
19.
Ο ∆.Σ. κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
20. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
21. Κατωπόδη Ευανθία
21. 3 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος,
23. Ζουριδάκης Ευτύχιος
23. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
24. Σκληρός Φίλιππος
24. 5 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
25. Σταµατέλου ∆ήµητρα
25.
Ο ∆.Σ. κ. Τριλίβας Χρήστος,
26. Γληγόρης Κων/νος
26. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
27.
27. 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
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 έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για επιστροφή αχρεωσθήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηµατικών
ποσών- συµψηφισµός από τέλη χρήσης αιγιαλού - παραλίας έτους 2014 (σχετ. η αρ. 55/2015
απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο την αρ. 55/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την επιστροφή
αχρεωσθήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηµατικών ποσών- συµψηφισµός από τέλη
χρήσης αιγιαλού - παραλίας έτους 2014 και συγκεκριµένα είπε:
«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
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 τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε
είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, 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 αυτή πήρε αρ. 79/2015.
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Τα παρόντα µέλη
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