ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 260
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00, 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. 22202/15-10-2015 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).
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Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλκιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλλιπος
Σέρβος Κωνσταντίνος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κωνσταντίνος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλλιπος
Καββαδάς Θωµάς
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κωνσταντίνος
Βλάχος Ευστάθιος
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Λώλη Γεωργία
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριβίλας Χρήστος
Κατωπόδη Ευανθία
Σκληρός Παναγιώτης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε από τον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. κ. Γράψας Αθανάσιος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Καββαδάς Αθανάσιος, Μαργέλης
Σπυροπάνος, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζής
Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας αποχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Αραβανής
Βασίλειος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του
ου
5 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ.Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν τη
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν
ου
συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Με την αρ. 22196/2015 απόφαση ∆ηµάρχου έγινε αποδεκτή η παραίτηση της ∆.Σ. κ. Σταµατέλου
∆ήµητρας και την κενή θέση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο καταλαµβάνει ο κ. Καββαδάς Θωµάς του
ος
Σπυρίδωνος (1 αναπληρωµατικός ∆ηµοτικός Σύµβουλος από τον τρίτο επιλαχόντα συνδυασµό
στην εκλογική περιφέρεια Λευκάδας του ∆ήµου Λευκάδας) σύµφωνα µε την αρ. 44/2014 απόφαση
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας & το από 16/10/2015 πρωτόκολλο ορκωµοσίας του.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι οχτώ (28) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ο

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21/2015 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηµατικού ποσούσυµψηφισµό από τέλη αιγιαλού-παραλίας έτους 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης , εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγησή του, η οποία
έχει ως εξής:
«Υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας αίτηµα της Αρµατά Σπυριδούλας εκπ/που της ∆. Βρεττός - Σ.Αρµατά
Ο.Ε. Ξενοδοχείο, για επιστροφή µέρους τελών χρήσης αιγιαλού οικ. έτους 2015 , λόγω µη έγκρισης του
συνολικού χώρου αιγιαλού από την Κτηµατική Υπηρεσία.
Συγκεκριµένα η Αρµατά Σπυριδούλα του Νικολάου εκπ/πος της ∆.Βρεττός - Σ.Αρµατά Ο.Ε. Ξενοδοχείο
υπέβαλε στην υπηρεσία µας αίτηµα για επιστροφή ποσού 624,00€. Η ανωτέρω υπέβαλε στην υπηρεσία
µας αίτηση για χρήση 60 τ.µ. αιγιαλού στην θέση Μικρός Γιαλός Τ.Κ. Πόρου ∆.Ε. Ελλοµένου έµπροσθεν
επιχείρησής της, µαζί µε σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα και κατέβαλε το ποσό των 1.344,00€ µε το αριθ.
8919/27.05.2015 διπλότυπο ∆ήµου Λευκάδας για να συνταχθεί συµφωνητικό µίσθωσης αιγιαλού .
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ

∆∆Π0005159/586ΒΕΞ2015/7-4-2015 το συνταχθέν συµφωνητικό

µίσθωσης δεν εγκρίθηκε από την Κτηµατική Υπηρεσία Λευκάδας και επιστράφηκε στην υπηρεσία µας.
Στην συνέχεια η Κτηµατική Υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ συνέταξε την
25.06.2015 νέο συµφωνητικό µίσθωσης µε την ανωτέρω επιχείρηση εµβαδού 45 τ.µ. .
Θα πρέπει λοιπόν να επιστραφεί στην ανωτέρω η διαφορά που προκύπτει από την µείωση των τ.µ.
αλλά και η διαφορά που προκύπτει από τις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ δεδοµένου ότι ,µέχρι 31.05.2015
όταν την ευθύνη για την σύνταξη των συµφωνητικών µίσθωσης αιγιαλού είχε ο ∆ήµος Λευκάδας
εισέπραττε το 70% του συνολικού µισθώµατος , το οποίο όµως µετά την 01.06.2015 όταν τα συµφωνητικά
µίσθωσης των απ΄ ευθείας παραχωρήσεων συντάσσει η Κτηµατική Υπηρεσία , το ποσό προς το ∆ήµο είναι
50% του συνολικού µισθώµατος. Άρα στην ανωτέρω επιχείρηση πρέπει να επειστραφεί το ποσό των 624
,00 € .
Λαµβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω καθώς επίσης και
α) τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 13 του Β.∆. 17-5/15.06.1959 « προκειµένου
χρηµατικά ποσά
Συµβουλίου»

ως αχρεωστήτως

ή ανοικειώς

εισπραχθέντα ,απαιτείται

να επιστραφούν

απόφαση ∆ηµοτικού

σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 Ν∆ 356/74 και άρθρο 11 του

Ν.3943/2011 « συµψηφισµός απαιτήσεων»
β) Την µε αριθ. 248/2015 οµόφωνη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
ε ι σ η γ ο ύ µ α ι στο ∆.Σ. την επιστροφή του

ανωτέρω

ποσού των 624,00 € στην Αρµατα

Σπυριδούλα εκπ/πο της ∆.Βρεττός – Σ.Αρµατα Ο.Ε. Ξενοδοχείο.
Τυχόν επιστροφή των χρηµάτων θα γίνει µετά από έλεγχο που θα διενεργήσει η Οικονοµική Υπηρεσία
του ∆ήµου για τυχόν οφειλές των ανωτέρω 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 ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι δύο (22)
ψήφους αποφασίζει:
την επιστροφή του ανωτέρω ποσού των 624,00 € στην Αρµατά Σπυριδούλα εκπ/πο της ∆.Βρεττός –
Σ.Αρµατά Ο.Ε. Ξενοδοχείο.

Η επιστροφή των χρηµάτων θα γίνει µετά από έλεγχο που θα διενεργήσει η Οικονοµική Υπηρεσία του
∆ήµου για τυχόν οφειλές των ανωτέρω 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.260/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα παρόντα µέλη

