ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 35ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 483/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00 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. 29091/15-12-2017 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
Κοντοµίχης Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γιαννιώτης Οδυσσέας
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κατωπόδη Ευανθία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Σκληρός Παναγιώτης
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9
Βλάχος Κων/νος
9
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
12
Κακλαµάνη Αναστασία
12
13
Φίλιππας Γεώργιος
13
14
Θερµός Ευάγγελος
14
15
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15
16
Τριλίβας Χρήστος
16
17
Καρφάκη Μαριάννα
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Ζουριδάκης Ευτύχιος
20
21
Βλάχος Ευστάθιος
21
22
Παπαδόπουλος Ανδρέας
22
23
Γρηγόρη Ασπασία
23
24
Σκληρός Φίλιππος
24
25
Καββαδάς Θωµάς
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
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 επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Γληγόρης Κων/νος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2
θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. κ. Σκληρός Φίλιππος, ήταν εκτός αιθούσης κατά την ψηφοφορία του 9 θέµατος της Η.∆.

ΘΕΜΑ 11ο της Η.∆. της αρ. 35ης/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ περί διαγραφής ή επιστροφής, αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων 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
∆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), προκειµένου
να επιστραφούν χρηµατικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογηµένη
απόφαση ∆ηµοτικού 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 Σολδάτος Παναγιώτης του Χρήστου µε ΑΦΜ 028413480 ζητά διαγραφή των βεβαιωµένων
οφειλών και των σχετικών προσαυξήσεων
από τέλη παρεπιδιµούντων ετών
2010,2011,2012,2013 ποσού 1.208,33 € πλέον προσαυξήσεων επειδή το κατάστηµά του δεν
υπόκειται στο τέλος αυτό.
2) Η Σολδάτου-Καραβία Ασπασία του Σωκράτη µε ΑΦΜ 029374670 ζητά διαγραφή των
βεβαιωµένων οφειλών και των σχετικών προσαυξήσεων και προστίµων από τέλη
παρεπιδιµούντων ετών 2007,2008,2012,ποσού 4.481,76 € πλέον προσαυξήσεων επειδή το
κατάστηµά της δεν υπόκειται στο τέλος αυτό.
3) Ο Ροµποτής Γεώργιος του Κων/νου µε ΑΦΜ 025974959 ζητά διαγραφεί βεβαιωµένων
οφειλών από τέλη «επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων»
ετών 2012και 2013 ποσού 278,65€ επειδή δεν είχε ποτέ τέτοιο κατάστηµα.
4) Ο Μανωλίτσης Σπυρίδων του Θεοδοσίου µε ΑΦΜ 065572302 ζητά επιστροφή ποσού
114,86€ από τέλη «επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων…» ,τα οποία κατέβαλε εκ
παραδροµής δύο φορές όπως προκύπτει από τα διπλότυπα είσπραξης του ∆ήµου Λευκάδας
5) Η Χατζητάκη Ιωάννα του Πάνου µε ΑΦΜ 043302296 ζητά διαγραφή ποσού 248,00€ από
βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά καταβολή δόσεων για σύνδεση αποχέτευσης επειδή το
ποσό αυτό είχε κατατεθεί µε άλλο παραστατικό σύµφωνα και µε το αριθ. Πρωτ. ΕΣ
63/06.11.2017 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου .
6) Ο Κοντογιώργης Κων/νος του Θεοδώρου ζητά επιστροφή ποσού 100,00€ που κατέθεσε στο
∆ήµο Λευκάδας για χρήση κενοταφίου το οποίο δεν χρησιµοποιήθηκε.
7) Ο Βλάχος Ευάγγελος του Ευσταθίου ως εκπ/πος του Μαραγκού Κων/νου του Σπύρου ζητά
επιστροφή ποσό 447,25€ επειδή στον λογαριασµό ∆ΕΗ του ανωτέρω υπολογίζονταν τα
δηµοτικά τέλη µε εµπορικό συντελεστή ενώ είναι κατοικία στο Κοµηλιό ∆.Ε. Απολλωνίων. Η
λανθασµένη χρέωση γινόταν από 08.10.1997. Σχετικό το µε αριθ. 921/18.10.2017 έγγραφο
∆Ε∆∆ΗΕ.
8) Ο Πολυµέρης Χρήστος του ∆ηµοσθένη µε ΑΦΜ 004691530 ζητά διαγραφή ποσού 20,00€
πλέον προσαυξήσεων για παράβαση Κ.Ο.Κ.
προκειµένου να πληρώσει µόνο 20,00€
επειδή εκ παραδροµή έγινε λάθος στην ενηµέρωσή του σχετικά µε την ηµεροµηνία
εξόφλησης.
9) Ο Ανυφαντής Σπυρίδων του Αριστοφάνη µε ΑΦΜ 047233369 ζητά διαγραφή βεβαιωµένης
οφειλής από τροχαία παράβαση που έγινε την 20.07.13,ποσού 350,00€ πλέον
προσαυξήσεων, επειδή το όχηµα µε αριθ.κυκλ. ΕΥΗ-0422 την ηµεροµηνία της παράβασης
ήταν µισθωµένο.
10) Ο Γατζίας ∆ηµήτριος του Ιωάννη µε ΑΦΜ 064301970 ζητά διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής
από τροχαία παράβαση που έγινε την 06.07.2014 ποσού 20,00 πλέον προσαυξήσεων
επειδή το όχηµα µε αριθ. κυκλ. ΕΥΒ 2322 την ηµεροµηνία της παράβασης ήταν µισθωµένο.
11) Ο Κακλαµάνης Βασίλειος του Σπυρ. Ζητά διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 80,00€
πλέον προσαυξήσεων από παράβαση του οχήµατος µε αριθ. κυκλ. ΕΥΑ3769 που έγινε την
26.07.2007 επειδή κατά την ηµεροµηνία αυτή το όχηµα αυτό δεν του ανήκε.
12) Ο Γαβρίλης ∆ηµήτριος του Γεωργίου µε ΑΦΜ 024858220 ζητά διαγραφή βεβαιωµένης
οφειλής ποσού 483,17 πλέον προσαυξήσεων , από τροχαία παράβαση η οποία εκδικάστηκε
στο Πταισµατοδικείο Απολλωνίων και αθωώθηκε λόγω παραγραφής , λαµβάνοντας υπόψιν
το µε αριθ. Πρωτ. 8757 /24.10.2017 Υπηρεσιακό σηµείωµα του γραφείου Νοµικού
συµβούλου ∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται η απόσβεση της οφειλής.
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13) : ∆ιαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο µισθωµάτων COSMOTE και συγκεκριµένα :
α) µε α/α: 2343/2.5.2017 , ποσού 4.970,99 ευρώ, µε αριθµό βεβαίωσης Α212-2.5.2017, που
αφορά ενοίκιο της COSMOTE στη θέση ΒΙΓΚΛΑ Πανοχωρίου από 29.12.2016 έως 28.12.2017
και
β) µε α/α: 2344/2.5.2017, ποσού 4.951,58 ευρώ, µε αριθµό βεβαίωσης Α211-2.5.2017, που
αφορά ενοίκιο της COSMOTE στη θέση ΒΟΥΝΟ Αγίου Πέτρου από 25.02.2017 έως 25.2.2018
3. Το γεγονός ότι τα παραπάνω µισθώµατα είχαν εισπραχθεί (µέσω κατάθεσης σε τραπεζικό
λογαριασµό του ∆ήµου από τον υπόχρεο) σε προγενέστερο χρόνο από την ηµεροµηνία
βεβαίωσή τους, µε τα αριθµ. Α3/3.1.2017 και Α19/17.1.2017 Γραµµάτια Είσπραξης και στην
συνέχεια εκ παραδροµής επαναβεβαιώθηκαν . Κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 174 παρ. 1 περ. δ, για διαγραφή των συγκεκριµένων εγγραφών
από τους
βεβαιωµένους χρηµατικούς καταλόγους µε α/α 2343/2.5.2017, και 2344/2.5.017 ποσών
4.970,99 ευρώ και 4.951,58 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και των τρεχουσών προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής τους.
14) Έχοντας υπόψιν µας την µε αριθ. 268/2017 απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε µεταφορά ποσού
200,00€ που κατέθεσε ο Βλάχος Γεώργιος του Φωτίου µε ΑΦΜ 035724470 σε λάθος κωδικό
υδροµέτρου και επειδή τεχνικά δεν γίνεται συµψηφισµός θα πρέπει να του επιστραφεί το
ανωτέρω ποσό.
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)
• όλες τις ανωτέρω αιτήσεις για διαγραφή ή επιστροφή βεβαιωµένων ποσών
• Τα αποτελέσµατα του ελέγχου στον οποίο προέβη η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας στα οικονοµικά στοιχεία των ανωτέρω αιτούντων
εισηγείται προς το ∆ηµοτικό 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι τρεις (23) ψήφους, αποφασίζει:
Την διαγραφή των 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. 483/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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