ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 312/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Αυγούστου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 16059/9-8-2018 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
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Παπαδόπουλος Ανδρέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Βλάχος Κων/νος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
Σκληρός Φίλιππος
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Θερµός Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Κατωπόδη Ευανθία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
24
25
25
26
26
27
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
τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Φίλιππας Γεώργιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου πριν την
ου
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23ης/2018 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 επιστροφής
αχρεωστήτως εισπραχθέντων ή διαγραφή ποσών , προκειµένου να ληφθεί σχετική απόφαση .
1) Η Κολυβά Ευγενία του Γεωργίου ζητά διαγραφή ποσού 200,00 και των σχετικών προσαυξήσεων το
οποίο έχει βεβαιωθεί από κλήση τροχαίας Λευκάδας αλλά η Τροχαία Λευκάδας µε το αριθ. πρωτ.
2515/11/3-ρλγ΄/ 20.12.2017 έγγραφο µας γνωρίζει ότι η κλήση εκδόθηκε λόγω λανθασµένων στοιχείων
και εκ παραδροµής στάλθηκε στην υπηρεσία µας και άρα θα πρέπει να διαγραφεί το ανωτέρω ποσό από
την αριθ. 082373 καρτέλα της ανωτέρω.
2) O Πέτρος Γατζίας ιδιοκτήτης της εταιρείας ενοικ. Αυτοκινήτων «AVIS RENT A CAR» µε ΑΦΜ 041437982
ζητά διαγραφή απ΄ την αριθ. 014076 καρτέλα του δύο βεβαιωµένων κλήσεων από τροχαίες παραβάσεις
ποσού 80,00€ µε αριθ. κλήσης 740500004170 µε πινακίδες ΙΝΜ 7389 και 40,00€ καθώς και των
προσαυξήσεων επειδή αυτές αφορούσαν αυτοκίνητα που είχαν µισθωθεί σε ιδιώτες , σύµφωνα µε τα
σχετικά µισθωτήρια που υποβλήθηκαν, και συνεπώς πρέπει το µεν ποσό των 80,00€ µαζί µε τις
προσαυξήσεις να διαγραφεί και το ποσό των 40,00€ να µεταφερθεί στην καρτέλα της εταιρείας GRAMADA
COSTI µε ΑΦΜ 119376240 ∆.Ο.Υ. Α ΄ Αθηνών επειδή στην εταιρεία αυτή είχε µεταβιβασθεί το µε αριθ.
ΕΥΑ 1662 όχηµα που δέχθηκε την ανωτέρω κλήση.
3) Η εταιρεία EASY HOMES ΑΤΕ∆Α µε ΑΦΜ 094365420 ζητά επιστροφή ποσού 186,92€ λόγω
λανθασµένου υπολογισµού επί της εισφοράς ΚΗ – τέλος αδειών οικοδοµών που κατέβαλε στο ταµείο του
∆ήµου µας µε την αριθ. 422/12.02.2018 απόδειξη είσπραξης όπως αυτά ορθά επαναϋπολογίστηκαν και
υποβλήθηκαν στην ∆/νση Πολεοδοµίας ∆ήµου Λευκάδας.
4) Η ∆ελλαπόρτα Κωνσταντίνα του Ιωάννη µε την αριθ. πρωτ. 28556/2017 αίτησή της ζητά να διαγραφεί από
την καρτέλα της µε αριθ. 0854555 ποσό µαζί µε τις προσαυξήσεις , από τροχαία παράβαση που αφορά το
µε αριθ. ΡΖΕ 6975 όχηµα , το οποίο είχε µεταβιβαστεί το έτος 2006 στον Σκλαβενίτη Σπυρίδωνα του
Αθανασίου , σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο της ∆.Ο.Υ. Λευκάδας . Το ποσό από την τροχαία παράβαση
που αφορά το µε αριθ. ΡΖΕ 6975 όχηµα να µεταφερθεί στην καρτέλα του ιδιοκτήτη Σκλαβενίτη Σπυρίδωνα
του Αθανασίου .
5) Ο Λύγδας Παναγιώτης του Γεωργίου , µε την αριθ. πρωτ. 13352/2018 αίτησή του ζητά διαγραφή του
υπόλοιπου ποσού 56,52€ και τις προσαυξήσεις που υπάρχει στην καρτέλα του µε αριθ. 08202 από τέλη
διαµονής παρεπιδηµούντων έτους 2003 επειδή αυτά έχουν καταβληθεί αλλά δεν είχε υπολογιστεί η διπλή
δραστηριότητα του ανωτέρω από έσοδα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος.
6) Η Γουρζή Χαρά του Εµµανουήλ ζητά διαγραφή ποσού 80,00€ από την καρτέλα της µε αριθ. 018997 το
οποίο βεβαιώθηκε µετά από κλήση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας το έτος 2008 , επειδή το ποσό αυτό είχε
καταβληθεί µε το αριθ. 18686/2008 διπλότυπο είσπραξης ∆ήµου Λευκάδας.
7) Ο Γεώργιος Αρβανίτης του Σπυρίδωνος ζητά µε την αριθ. πρωτ. 1135/2018 αίτησή του διαγραφή ποσού
264,30€ , από τέλη ύδρευσης έτους 2011 , και τις προσαυξήσεις που το συνοδεύουν , από την αριθ.
083849 καρτέλα του επειδή εκ παραδροµής του καταλογίσθηκαν λόγω συνωνυµίας.
8) Ο Φίλιππας Βασίλειος του Χρήστου µε ζητά επιστροφή ποσού 124,00€ τα οποία κατέβαλε για σύνδεση
παροχής ύδρευσης µε την αριθ. 2383/2018 απόδειξη είσπραξης ∆ήµου Λευκάδας λόγω αδυναµίας
σύνδεσης µε το δίκτυο.
9) Ο Σβορώνος Θωµάς του Χρήστου ζητά διαγραφή βεβαιωµένων οφειλών από τέλη επί των ακαθαρίστων
εσόδων εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων – 0,5% , από την καρτέλα του µε αριθ. 019926 , έτους
2012 και 2013 λόγω διπλής επαγγελµατικής δραστηριότητας όπως προκύπτει από τα οικονοµικά στοιχεία
των εσόδων του που υπέβαλε στην υπηρεσία µας.
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10) Ο Βλάχος Σπυρίδων του Ζώη ζητά διαγραφή ποσού 40,00€ και τις προσαυξήσεις που το συνοδεύουν και
έχουν βεβαιωθεί στην µε αριθ. 165956 καρτέλα του από κλήση τροχαίας στο µε αριθ. κυκλ. ΑΙΕ 3425
όχηµα και η οποία έχει πληρωθεί µε την αριθ. 10906/2015 απόδειξη είσπραξης ∆ήµου Λευκάδας.
11) Ο Κατωπόδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη ζητά διαγραφή ποσού 80,00€ και των σχετικών προσαυξήσεων
από την αριθ. 082332 καρτέλα του , που αφορά κλήση για το Ι.Χ. µε αριθ. ΕΥΒ3596 από το Α.Τ. Καρυάς
έτους 2013 , επειδή αυτή πληρώθηκε στα ΕΛΤΑ την 19.12.2013 όπως προκύπτει από το σχετικό
παραστατικό των ΕΛΤΑ.
12) Ο Κτενάς Νικόλαος του Χρήστου ζητά επιστροφή ποσού 20,00€ από κλήση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
την οποία πλήρωσε ενώ υπέβαλε ένσταση η οποία έγινε δεκτή από το ∆ήµο Λευκάδας σύµφωνα µε το
αριθ. πρωτ. 2573/02.03.2018 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας.
13) Ο Καββαδάς ∆ιονύσιος του Κωνσταντίνου ζητά διαγραφή από βεβαιωµένα τέλη παρεπιδηµούντων των
ετών 2012 και 2013 από την µε αριθ. 351 καρτέλα του λόγω διπλής επαγγελµατικής δραστηριότητας
όπως προκύπτει από τα οικονοµικά στοιχεία των εσόδων του που υπέβαλε στην υπηρεσία µας.
14) Ο Καρύδης Νικόλαος του Επαµεινώνδα ζητά διαγραφή από βεβαιωµένα τέλη παρεπιδηµούντων των ετών
2012 και 2013 από την αριθ. ΚΕΠΥΟ 2852 καρτέλα του λόγω διπλής επαγγελµατικής δραστηριότητας
όπως προκύπτει από τα οικονοµικά στοιχεία των εσόδων του που υπέβαλε στην υπηρεσία µας.
15) O Κοντογιώργης ∆ιονύσιος του Στέργιου ζητά διαγραφή ποσού 25,9€ και τις σχετικές προσαυξήσεις , από
την καρτέλα του µε αριθ. 156363398 , τα οποία κατέβαλε στην τράπεζα αρχικά χωρίς στοιχεία , τα οποία
όπως αποδείχθηκε αργότερα αφορούσαν τέλη ύδρευσης α τετραµήνου 2017.
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 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 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Την διαγραφή ή την επιστροφή των ανωτέρω 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 δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:
Την διαγραφή ή την επιστροφή των αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηµατικών ποσών,
σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 312/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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