ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 138
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη 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. 13657/28-6-2015 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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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε κατά
ου
την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Σπ. Μαργέλης, Νικ. Βικέντιος,
Ευαν. Κατωπόδη και Αθ. Καββαδάς,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για επιστροφή ανοικείως εισπραχθέντος ποσού.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μάρκου Νικητάκη και την σύµφωνη
γνώµη του ∆ηµάρχου, κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
είκοσι πέντε (25) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος
σχετικά µε επιστροφή ανοικείως εισπραχθέντος ποσού.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ 13 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'),
προκειµένου να επιστραφούν χρηµατικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα,
απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Συγκεκριµένα, ο κ. ∆ρακάτος Λεωνίδας-Στέφανος του Ιωάννη, Τεχνολόγος Πολιτικός
Μηχανικός-Ε.∆.Ε., έλαβε στις 28-12-2012 από το ∆ηµοτικό Ταµείο την υπ’ αριθµ. 33298297-1
επιταγή τράπεζας Ε.Τ.Ε ποσού 11.219,51 ευρώ, προς εξόφληση του υπ’ αριθµ. Α-1805/19-12-2012
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που αφορούσε την πληρωµή εργασιών καθαρισµού κλινών
ξήρανσης ΒΙΟ.ΚΑ. Λευκάδας.
Η ανωτέρω επιταγή προσκοµίσθηκε στο υποκατάστηµα της Ε.Τ.Ε. στη Λευκάδα
προκειµένου να χρεωθεί ο υπ’ αριθµ. 39954551030 λογαριασµός του ∆ήµου και να πιστωθεί ο
λογαριασµός του δικαιούχου. Αντί αυτού ο υπάλληλος της Ε.Τ.Ε. εξόφλησε την επιταγή σε βάρος
του λογαριασµού του ∆ήµου και αντί να πιστώσει τον λογαριασµό του δικαιούχου (παρότι στο σώµα
της επιταγής ανέγραψε τον λογαριασµό του δικαιούχου), πίστωσε τον ανωτέρω λογαριασµό του
∆ήµου.
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7408/22-04-2015 αίτησή του, ο κ. ∆ρακάτος Λεωνίδας-Στέφανος
του Ιωάννη, προσκόµισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν την εν λόγω υπόθεση και ζητά
να του επιστραφεί το δικαιούµενο ποσό.
Η ∆/νση Οικ/κών του ∆ήµου, αφού εξέτασε τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και µετά από
ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσε ότι πράγµατι το ποσό των 11.219,51 ευρώ δεν καταβλήθηκε ποτέ
στον δικαιούχο, από λάθος του υποκαταστήµατος της Ε.Τ.Ε. στη Λευκάδα και παρέµεινε στον υπ’
αριθµ. 39954551030 τραπεζικό λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
Την έγκριση επιστροφής του ανοικείως εισπραχθέντος ποσού των 11.219,51 ευρώ, σε
βάρος του Κ.Α.Ε. 80-8261 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, στον δικαιούχο κ. ∆ρακάτο
Λεωνίδα-Στέφανο του Ιωάννη, Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό-Ε.∆.Ε., µε Α.Φ.Μ. 028558400, το
οποίο από λάθος πιστώθηκε στον υπ’ αριθµ. 39954551030 λογαριασµού του ∆ήµου Λευκάδας.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
είκοσι πέντε (25) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση επιστροφής του ανοικείως εισπραχθέντος ποσού των 11.219,51 ευρώ, σε
βάρος του Κ.Α.Ε. 80-8261 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, στον δικαιούχο κ. ∆ρακάτο
Λεωνίδα-Στέφανο του Ιωάννη, Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό-Ε.∆.Ε., µε Α.Φ.Μ. 028558400, το
οποίο από λάθος πιστώθηκε στον υπ’ αριθµ. 39954551030 λογαριασµού του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 138/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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