ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 474/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 1 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 21461/27-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆. το θέµα 7 της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ου
∆ρακονταειδή Κων/νο, και αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τµ. Εσόδων – Περιουσίας-Ταµείου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα 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) και τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 , προκειµένου να διαγραφούν χρηµατικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως
εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σας παραθέτω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας για επιστροφή
αχρεωστήτως εισπραχθέντων ή διαγραφή ποσών , προκειµένου να ληφθεί σχετική απόφαση
1)
Ο Μπάκα Πέτριτ του Λίρι µε την αριθ. 22657/06-11-2018 αίτησή του, ζητά τη διαγραφή της υπ’ αριθ.
22873/14-10- 2017 βεβαίωσης παράβασης ποσού 87,99 ευρώ δεδοµένου ότι η υπ’ αριθ. 23447/19-10-2017
ένσταση που είχε υποβάλλει στη δηµοτική αστυνοµία, έγινε δεκτή όπως προκύπτει από το µε αριθ. πρωτ.
23447/19.10.2020 έγγραφο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆ήµου Λευκάδας.
2)
Ο Σάντας Φώτιος του Ευαγγέλου µε την αριθ. 3232/25-2-2020 αίτησή του ζητά διαγραφή από την καρτέλα
του πατέρα του Σάντα Ευάγγελου του ∆ηµοσθένη βεβαιωµένης οφειλής που αφορά την υπ’ αριθ. 3009937/3-62011 κλήσης της δηµοτικής αστυνοµίας ποσού 80,00€ µαζί και τις προσαυξήσεις που το συνοδεύουν , λόγω
θανάτου του πατέρα του.
3)
Η Huband Jacqueline µε την αριθ. πρωτ. 9628/18-6-2020 αίτησή της ζητά διαγραφή βεβαιωµένης
οφειλής από τέλη παρεπιδηµούντων συνολικού ποσού 840,79€ µαζί µε τις προσαυξήσεις , επειδή σύµφωνα µε την
έναρξη επιτηδεύµατος που είχε υποβάλει στη ∆.Ο.Υ. (υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας χωρίς πλήρωµα)

1

και προσκόµισε στην υπηρεσία µας , δεν υπόκειται στην καταβολή των τελών αυτών και εκ παραδροµής
βεβαιώθηκαν στην καρτέλα της.
4)
Ο Καρτάνος Σπυρίδων του Νικολάου µε την υπ’ αριθ. 7173/19-5-2020 αίτησή του ζητά την επιστροφή
ποσού 378,00 ευρώ που κατέβαλε στο ταµείο του ∆ήµου για χρήση αιγιαλού επειδή σύµφωνα µε το υπ’ αριθ.
9345/Φ1128/2017 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας επεστράφη αθεώρητο το µισθωτήριό του και εποµένως δεν
έγινε ποτέ χρήση αιγιαλού και παραλίας. Επίσης έχει επιστραφεί ήδη το ποσό που κατάβαλε στην ∆.Ο.Υ. Λευκάδας
για λογαριασµό της Κτηµατικής Υπηρεσίας και συνεπώς θα πρέπει να επιστραφεί και το ποσό που κατάβαλε στο
∆ήµο µας.
5)
Το αυτοτελές τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού µε το αριθ. πρωτ. ΕΣ.
1298/07/07/2020 και ΕΣ 965/02.06.2020 υπηρεσιακά σηµειώµατα µας γνωρίζει ότι κατά τα διαστήµατα που ο
παιδικός σταθµός ∆ήµου Λευκάδας έµεινε κλειστός λόγω του κορωνοιού δεν θα έπρεπε να καταβάλλονται
χρηµατικά ποσά για τα τροφεία. Συνεπώς θα πρέπει να επιστραφούν τα ποσά που κατέβαλαν ή είχαν
προπληρώσει οι παρακάτω αιτούντες: Κάτσενος Χρήστος µε αριθ.πρωτ. αίτ. 9762/2020 για Μάρτιο 2020 ποσό
150,00€ , Παρασκευοπούλου Ελένη µε αριθ. πρωτ. αίτ. 10244/2020για Ιούνιο – Ιούλιο 2020 ,Νταίκος Χρήστος
µε αριθ. πρωτ. 6774/2020 Μάρτιος Απρίλιος 2020 ποσού 90,00€ και Μάλφας Μάξιµος µε την αριθ. 6514/2020 για
Μάρτιο – Απρίλιο 2020 ποσό 100,00€ καθώς και οι Πλασκασοβίτη Αµαλία και Κονιδάρη ∆ήµητρα µε τις σχετικές
υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν ζητούν να µην χρεωθούν τροφεία λόγω υπαγωγής τους σε ευπαθή οµάδα.
6)
Ο Γαζής Κωνσταντίνος του Επαµεινώνδα µε την υπ’ αριθ. 3313/26/2/2020 αίτησή του ζητά να διαγραφούν
όλες οι οφειλές για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων ποσού 366,68€
µαζί και τις σχετικές προσαυξήσεις επειδή σύµφωνα µε τη βεβαίωση µεταβολής εργασιών που έχει υποβάλλει στη
∆ΟΥ ( υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικών σκαφών) και προσκόµισε στην υπηρεσία µας , δεν υπόκειται στην
καταβολή των τελών αυτών ( έτη 2012-2014).
7)
Ο Φατούρος Κωνσταντίνος του Γεωργίου µε την αριθ. 16349/12-08-2019 µε αίτησή του ζητά τη διαγραφή
του ποσού 1.474,65 ευρώ µαζί µε τις σχετικές προσαυξήσεις που έχει βεβαιωθεί στην καρτέλα του, επειδή
σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει υποβάλει στην υπηρεσία µας έχει και δευτερεύουσα δραστηριότητα (πώληση
τσιγάρων κ.λ.π.), η οποία δεν υπόκειται στο τέλος παρεπιδηµούντων.
8)
Οι Κατωπόδης Γεώργιος του Ζώη µε την αριθ. 19726/3-11-2020 αίτησή του ζητά τη διαγραφή
βεβαιωµένης οφειλής ποσού 750 ευρώ από την υπ’αριθ. 085219 καρτέλα του και 750 ευρώ από την υπ’ αριθ.
082325 καρτέλα του Κατωπόδη Ιωάννη του Ζώη που αφορά την εισφορά σε χρήµα για ιδιοκτησία τους µε Κ.Α.
030332 στο Ο.Τ. 489, επειδή σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 9279/17-9-2002 βεβαίωση, έχει καταβληθεί στο ∆ήµο µας
το ποσό των 1500 ευρώ µε το υπ’ αριθ. 2845/17-9-2002 διπλότυπο.
9)
O Αργυρός Αναστάσιος του Γρηγορίου µε την αριθ. πρωτ. 7715/2020 αίτησή του ζητά επιστροφή ποσού
30,00€ που κατέβαλε µε ηλεκτρονική πληρωµή για πληρωµή ρυθµισµένης οφειλής του αλλά το ποσό αυτό εκ
παραδροµής πιστώθηκε σε καρτέλα άλλου οφειλέτη και συνεπώς πρέπει να επιστραφεί.
10)
Ο Γερασόπουλος Βασίλειος του ∆ηµητρίου κατέβαλε εκ παραδροµής το ποσό των 80,00€ - τέλεση
πολιτικού γάµου - δύο φορές ( ηλεκτρονική πληρωµή και στο ταµείο µε το αριθ. 2347/2020 παραστατικό) και άρα
θα πρέπει να του επιστραφεί το ποσό των 80,00€.
11)
Η Αγαθή Μεταξά του Φώτη και η Ελευθερία Μεταξά του Φώτη µε την αριθ. πρωτ. 14141/2020 αίτησή τους
ζητούν διαγραφή βεβαιωµένων οφειλών ύδρευσης από το όνοµα του θανόντος πατρός τους Μεταξά Φώτη του Σπ.
µε αριθ. καρτέλας 002550 από το έτος 2011 έως και το Β τετράµηνο του 2015 συνολικού ποσού 105,49€ µαζί µε
τις σχετικές προσαυξήσεις για παλιά οικία στην Κ. Πόρου Λευκάδας.
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) καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4623/2019
• 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 την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Την διαγραφή ή την επιστροφή ή την µεταφορά των ανωτέρω αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων
χρηµατικών ποσών.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
Έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις ο κ. Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος του Τµ. Εσόδων – Περιουσίας-Ταµείου
του ∆ήµου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, πρότεινε την αναβολή του σκέλους 8
της εισηγήσεως για επόµενη συνεδρίαση της Ο.Ε. και ψήφιση των υπολοίπων αιτήσεων, σύµφωνα µε την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση, όπως διαµορφώθηκε από τον Πρόεδρό της
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
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•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διαγραφή ή την επιστροφή ή την µεταφορά των κατωτέρω αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων
χρηµατικών ποσών, ως ακολούθως:
1)
Για τον Μπάκα Πέτριτ του Λίρι (αριθ. 22657/06-11-2018 αίτηση), διαγράφεται η υπ’ αριθ. 22873/14-102017 βεβαίωση παράβασης ποσού 87,99 ευρώ δεδοµένου ότι η υπ’ αριθ. 23447/19-10-2017 ένσταση που είχε
υποβάλλει στη δηµοτική αστυνοµία, έγινε δεκτή όπως προκύπτει από το µε αριθ. πρωτ. 23447/19.10.2020
έγγραφο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆ήµου Λευκάδας.
2)
Για τον Σάντα Φώτιο του Ευαγγέλου (αριθ. 3232/25-2-2020 αίτηση), διαγράφεται από την καρτέλα του
πατέρα του Σάντα Ευάγγελου του ∆ηµοσθένη βεβαιωµένη οφειλή που αφορά την υπ’ αριθ. 3009937/3-6-2011
κλήση της δηµοτικής αστυνοµίας ποσού 80,00€ µαζί και τις προσαυξήσεις που το συνοδεύουν , λόγω θανάτου του
πατέρα του.
3)
Για την Huband Jacqueline (αριθ. πρωτ. 9628/18-6-2020 αίτηση), διαγράφεται βεβαιωµένη οφειλή από
τέλη παρεπιδηµούντων συνολικού ποσού 840,79€ µαζί µε τις προσαυξήσεις, επειδή σύµφωνα µε την έναρξη
επιτηδεύµατος που είχε υποβάλει στη ∆.Ο.Υ. (υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας χωρίς πλήρωµα) και
προσκόµισε στην υπηρεσία µας , δεν υπόκειται στην καταβολή των τελών αυτών και εκ παραδροµής βεβαιώθηκαν
στην καρτέλα της.
4)
Για τον Καρτάνο Σπυρίδωνα του Νικολάου (υπ’ αριθ. 7173/19-5-2020 αίτηση), επιστρέφεται ποσό 378,00
ευρώ που κατέβαλε στο ταµείο του ∆ήµου για χρήση αιγιαλού επειδή σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 9345/Φ1128/2017
έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας επεστράφη αθεώρητο το µισθωτήριό του και εποµένως δεν έγινε ποτέ χρήση
αιγιαλού και παραλίας. Επίσης έχει επιστραφεί ήδη το ποσό που κατάβαλε στην ∆.Ο.Υ. Λευκάδας για λογαριασµό
της Κτηµατικής Υπηρεσίας και συνεπώς θα πρέπει να επιστραφεί και το ποσό που κατάβαλε στο ∆ήµο µας.
5)
Το αυτοτελές τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού µε το αριθ. πρωτ. ΕΣ.
1298/07/07/2020 και ΕΣ 965/02.06.2020 υπηρεσιακά σηµειώµατα µας γνωρίζει ότι κατά τα διαστήµατα που ο
παιδικός σταθµός ∆ήµου Λευκάδας έµεινε κλειστός λόγω του κορωνοιού δεν θα έπρεπε να καταβάλλονται
χρηµατικά ποσά για τα τροφεία. Συνεπώς επιστρέφονται τα ποσά που κατέβαλαν ή είχαν προπληρώσει οι
παρακάτω αιτούντες: Κάτσενος Χρήστος µε αριθ.πρωτ. αίτ. 9762/2020 για Μάρτιο 2020 ποσό 150,00€ ,
Παρασκευοπούλου Ελένη µε αριθ. πρωτ. αίτ. 10244/2020για Ιούνιο – Ιούλιο 2020, Νταίκος Χρήστος µε αριθ.
πρωτ. 6774/2020 Μάρτιος Απρίλιος 2020 ποσού 90,00€ και Μάλφας Μάξιµος µε την αριθ. 6514/2020 για Μάρτιο
– Απρίλιο 2020 ποσό 100,00€ καθώς και οι Πλασκασοβίτη Αµαλία και Κονιδάρη ∆ήµητρα µε τις σχετικές
υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν και ζητούσαν να µην χρεωθούν τροφεία λόγω υπαγωγής τους σε ευπαθή
οµάδα.
6)
Για τον Γαζή Κωνσταντίνο του Επαµεινώνδα (υπ’ αριθ. 3313/26/2/2020 αίτηση), διαγράφονται όλες οι
οφειλές για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων ποσού 366,68€ µαζί και
τις σχετικές προσαυξήσεις επειδή σύµφωνα µε τη βεβαίωση µεταβολής εργασιών που έχει υποβάλλει στη ∆ΟΥ
(υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικών σκαφών) και προσκόµισε στην υπηρεσία µας, δεν υπόκειται στην καταβολή των
τελών αυτών ( έτη 2012-2014).
7)
Για τον Φατούρο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, (αριθ. 16349/12-08-2019 αίτηση) διαγράφεται το ποσό του
1.474,65 ευρώ µαζί µε τις σχετικές προσαυξήσεις που έχει βεβαιωθεί στην καρτέλα του, επειδή σύµφωνα µε τα
στοιχεία που έχει υποβάλει στην υπηρεσία µας έχει και δευτερεύουσα δραστηριότητα (πώληση τσιγάρων κ.λ.π.), η
οποία δεν υπόκειται στο τέλος παρεπιδηµούντων.
8)
Για τον Αργυρό Αναστάσιο του Γρηγορίου, (αριθ. πρωτ. 7715/2020 αίτηση), επιστρέφεται ποσό 30,00€
που κατέβαλε µε ηλεκτρονική πληρωµή για πληρωµή ρυθµισµένης οφειλής του και το ποσό αυτό εκ παραδροµής
πιστώθηκε σε καρτέλα άλλου οφειλέτη και συνεπώς πρέπει να επιστραφεί.
9)
Για τον Γερασόπουλο Βασίλειο του ∆ηµητρίου που κατέβαλε εκ παραδροµής το ποσό των 80,00€ τέλεση πολιτικού γάµου - δύο φορές ( ηλεκτρονική πληρωµή και στο ταµείο µε το αριθ. 2347/2020 παραστατικό)
επιστρέφεται το ποσό των 80,00€.
10)
Για την Αγαθή Μεταξά του Φώτη και Ελευθερία Μεταξά του Φώτη, (αριθ. πρωτ. 14141/2020 αίτηση),
διαγράφονται βεβαιωµένες οφειλές ύδρευσης από το όνοµα του θανόντος πατρός τους Μεταξά Φώτη του Σπ. µε
αριθ. καρτέλας 002550 από το έτος 2011 έως και το Β τετράµηνο του 2015 συνολικού ποσού 105,49€ µαζί µε τις
σχετικές προσαυξήσεις για παλιά οικία στην κ. Πόρου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 474/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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