ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 58/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή 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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 6788/8-2-2021 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
Μαργέλη Μαρία
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Αργυρός Νικόλαος (αναπλ.)
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 3 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ο
ο
Τσιρογιάννη Γεώργιο, ο οποίος συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη στο 5 θέµα της Η.∆. και από το 10 θέµα της Η.∆.
ως το τέλος της συνεδρίασης.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέτων ποσών.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αναστάσιος Γαζής, 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) Το αυτοτελές τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού µε τα αριθ. πρωτ. ΕΣ.1888/2020 και
ΕΣ 2254/2020 υπηρεσιακά σηµειώµατα µας γνωρίζει ότι από τον κατάλογο υπόχρεων για την καταβολή
τροφείων στον ∆ηµοτικό Παιδικό Σταθµό Λευκάδας , Βλυχού & Καρυάς θα πρέπει να διαγράψουµε για τον

1

µήνα Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 2020 όσους εντάχθηκαν σε πρόγραµµα «οικονοµικής στήριξης γονέων µε
παιδιά προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020 – 2021 – πρόσκληση 9549/2020 & 11693/2020» επειδή ο
σχετικός κατάλογος είχε διαβιβαστεί στην υπηρεσία µας πρίν την ενηµέρωση για την απαλλαγή , και
συγκεκριµένα: όνοµα τέκνου όπως καταχωρήθηκε στον κατάλογο - Βάουτσερ (Voucher) Π5227645 Κ. Γ.
400,00€ , ∆5527548 Α. ΑΚΟ 770,00€ , ∆5524402 Σ. Κ. 450,00€ , ∆5520708 Α. Β. Π. 770,00€ , ∆ 5503304
Σ. Ν. 500,00€ , ∆5525363 Π. Γ. 400,00€ , ∆5506430 Β. Ε. 500,00€ , ∆5524604 Θ. Κ. 700,00 , ∆5514966 Χ.
Γ. 500,00€ , ∆5508735 Ρ. Γ. 900,00€ ∆5501506 Π. Ν. 700,00€ , ∆5523013 Μ. Ν. 900,00€ , ∆5506000 Φ.
Θ. 400,00€ ∆5527507 Φ. ∆. 770,00€ , ∆5519210 Σ. Τ. 700,00€ , ∆5514643 Κ. Ε. 700,00€ , ∆5508502 Β.
∆. 400,00€, ∆ 5503912 Κ. Σ. 700,00€
2) Ο Π. ∆. µε την αριθ. πρωτ. 21248/2020 αίτησή του ζητά επιστροφή ποσού 250,00€ που κατέθεσε στο ∆ήµο
µας από κλήση τροχαίας επειδή αυτή έπρεπε να πληρωθεί στην ∆.Ο.Υ. όπως και έγινε µε το
αριθ.3948/2020 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α , ∆.Ο.Υ. Λευκάδας και συνεπώς πρέπει να επιστραφεί.
3) Ο Κ.Β. µε την αριθ. πρωτ. 16581/2020 αίτησή του ζητά επιστροφή ποσού 122,81€ τα οποία κατέθεσε στο
ταµείο του ∆ήµου µας ως τέλος έκδοσης οικοδοµικής άδειας µαζί µε την εισφορά ΚΗ , ενώ αυτό έπρεπε να
καταβληθεί στο ∆ήµο Μεγανησίου και συνεπώς πρέπει να επιστραφεί.
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 των ανωτέρω αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηµατικών ποσών.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
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
•
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 των ανωτέρω αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηµατικών
ποσών, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 58/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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