ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 69/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µηνός Μαρτίου του έτους
2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 3461/28-2-20 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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Βικέντιος Νικόλαος
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.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε το 13 θέµα της Η.∆. µετά το 8 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆. και µετά την
ου
συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για
χρηµατικών ποσών.

διαγραφή ή επιστροφή αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τµ. Εσόδων

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. Άγγελο Πολίτη,
υπάλληλο του Τµήµατος Εσόδων του ∆ήµου, ο οποίος έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 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)
Οι ΙΟΝΙΟΝ ΣΙ Ναυτική Εταιρεία µε την αριθ. 2441/2020 αίτησή της ζητά διαγραφή βεβαιωµένης
οφειλής ποσού 226,48€ καθώς και τυχόν προσαυξήσεις, για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων
και συναφών καταστηµάτων για το έτος 2013 επειδή σύµφωνα µε την έναρξη επιτηδεύµατος που είχε
υποβάλει στον ∆.Ο.Υ. ( υπηρεσίες σκαφών εκδροµών κ.λ.π.) δεν υπόκεινται στην καταβολή των τελών
αυτών και εκ παραδροµής βεβαιώθηκαν στην καρτέλα της.
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2)
Η Καπότη Ιωάννα του Γεωργίου µε την αριθ. 1818/2020 αίτησή της ζητά διαγραφή βεβαιωµένης
οφειλής ποσού 302,06€ καθώς και τυχόν προσαυξήσεων , για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων επειδή σύµφωνα µε την έναρξη επιτηδεύµατος που είχε υποβάλει
στον ∆.Ο.Υ. ( υπηρεσίες σκαφών
κ.λ.π.) δεν υπόκεινται στην καταβολή των τελών αυτών και εκ
παραδροµής βεβαιώθηκαν στην καρτέλα της.
3)
Ο Καρύδης Φώτης του Ευγένιου µε την αριθ. 15227/2019 αίτησή του ζητά διαγραφή βεβαιωµένων
ποσών από τέλη παρεπιδηµούντων 2012 49,25€ και 2013 8,86 καθώς και τυχόν προσαυξήσεων όπως
επίσης για το έτος 2014 να διαγαρφεί συνολικά ποσό 17,25€ και για το έτος 2015 να διαγραφεί συνολικά
ποσό 173,24€ λόγω διπλής δραστηριότητας (ελαιοχρωµατισµοί) .
4)
Οι εταιρεία TORBJORN KOLARAS ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ µε την αριθ. 22575/2019 αίτησή ζητά διαγραφή
ποσού 485,39€ καθώς και τυχόν προσαυξήσεων για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και
συναφών καταστηµάτων ετών 2012 ,2013, 2014 ,2015 επειδή σύµφωνα µε την έναρξη επιτηδεύµατος που
είχε υποβάλει στον ∆.Ο.Υ. ( υπηρεσίες σκαφών κ.λ.π.) δεν υπόκεινται στην καταβολή των τελών αυτών και
εκ παραδροµής βεβαιώθηκαν στην καρτέλα της.
5)
Ο Χατζόπουλος Αθανάσιος – Ενοικαζόµενα ∆ιαµερίσµατα µε την αριθ. 18005/2019 αίτησή του ζητά
διαγραφή από την καρτέλα του βεβαιωµένων οφειλών από τέλη παρεπιδηµούντων έτους 2013 συνολικού
ποσού 1.623,90 λόγω διπλής δραστηριότητας και όπως προκύπτει από τα στοιχεία που µας προσκόµισε
δεν έπρεπε να βεβαιωθούν.
6)
Η Πολίτη Μαριάννα του Σπυρίδωνα µε την αριθ. 21863/2019 αίτησή της ζητά διαγραφή από την
καρτέλα της βεβαιωµένων οφειλών που αφορούν τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και
συναφών καταστηµάτων ετών 2014 και 2015 ποσού 160,87€ καθώς και τυχόν προσαυξήσεων , επειδή από
τα στοιχεία που µας προσκόµισε η επιχείρησή της δεν υπάγεται στην καταβολή του τέλους και προφανός
βεβαιώθηκαν εκ παραδροµής.
7)
Ο Κατσαβριάς ∆ηµήτριος µε την αριθ. πρωτ. 4601/2019 αίτησή του ζητά επανυπολογισµό
βεβαιωµένης οφειλής από τέλη παρεπιδηµούντων λόγω διπλής δραστηριότητας. Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία που µας υπέβαλε για το έτος 2015 επανυπολογίζεται το βεβαιωµένο ποσό
για τέλη
παρεπιδηµούντων από 167,29€ σε 39,70€ και οµοίως οι προσαυξήσεις από 83,65€ σε 19,85€ .
8)
Oι Γκούντης Χρήστος του Βασίλη µε την αριθ. πρωτ. 17590/2019 αίτησή του ζητά επιστροφή ποσού
503,75€ που κατέβαλε στο ταµείο του ∆ήµου για τέλι επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και
συναφών καταστηµάτων τα οποία είχε συµπεριλάβει σε ρύθµιση αλλά όπως προκύπτει από τα διπλότυπα
είσπραξης που προσκόµισε είχαν πληρωθεί το έτος 2007 και 2010 και άρα πρέπει να επιστραφούν.
9)
Ο Μίγκος Θεόδωρος του Βησσαρ. µε την αριθ. πρωτ. 21706/2019 αίτησή του ζητά επιστροφή
ποσού 500,00€ τα οποία κατέβαλε για εξόφληση λογαριασµού ύδρευσης προφανώς λανθασµένα διότι η
οφειλή ήταν ήδη εξοφληµένη µε προηγούµενη κατάθεση του ιδίου.
10)
Ο Ευάγγελος Σάντας του ∆ηµοσθένη ζητά διαγραφή από την καρτέλα του βεβαιωµένων κλήσεων
για παραβάσεις δικύκλων από έτος 2006 έως και έτος 2011. Από τα στοιχεία που µας προσκόµισε
προκύπτει ότι για το δίκυκλο µε αριθ. κυκλ. ΕΥΕ0982 µε βεβαιωµένο ποσό 80,00€ αυτό είχε µεταβιβαστεί
όταν βεβαιώθηκε η παράβαση και θα πρέπει να µεταφερθεί η χρέωση στην καρτέλα µε αριθ. 015213 του
νέου ιδιοκτήτη. Για τις υπόλοιπες βεβαιωµένες παραβάσεις ετών 2006 συνολικού ποσού 103,50€ πλέον
προσαυξήσεων δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την διαγραφή τους
11)
Ο Καββαδάς Ευάγγελος του Σπυρίδωνος µε την αριθ. πρωτ. 25840/2019 αίτησή του ζητά
διαγραφή ποσού 1.046,47€ καθώς και τις προσαυξήσεις που το συνοδεύουν από βεβαιωµένη οφειλή τέλους
παρεπιδηµούντων ετών 2005-2007. Όπως προκύπτει από την µε αριθ. Α93/2019 απόφαση του Μονοµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου το ποσό αυτό δεν έπρεπε να καταλογιστεί στον ανωτέρω ( σχετική
η αριθ. 1/20-10-2009 απόφασης ∆ηµάρχου Ελλοµένου) και πρέπει να διαγραφεί από την καρτέλα του.
12)
Η Αλεξοπούλου Παναγιώτα του Αλεξ. µε την αριθ. πρωτ. 2918/2020 αίτησή της ζητά επιστροφή
ποσού είκοσι (20€) που κατέβαλε για παράβαση Κ.Ο.Κ. από ∆ηµοτική Αστυνοµία ενώ είχε υποβάλει
ένσταση η οποία σύµφωνε µε το αριθ. πρωτ. 1517/2020 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας έγινε δεκτή και άρα
πρέπει να επιστραφεί το ποσό.
13)
Η Κολιάκη Ευγενία του Απόστολου µε την αριθ. πρωτ. 26002/2019 αίτησή της ζητά διαγραφή
βεβαιωµένου ποσού 120,00€ καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που τις καταλογίστηκε ως πρόστιµο για
παράβαση Κοιν. Χώρου ενώ αυτό είχε καταβληθεί την 17.10.2019 όπως προκύπτει από την απόδειξη που
υπεβλήθη.
Η Χαλκιοπούλου Σταυρούλα του Σπυρ. µε την αριθ. πρωτ. 24606/2019 αίτησή της ζητά επιστροφή ποσού
166,65€ το οποίο κατέθεσε για εξόφληση λογαριασµού ύδρευσης εκ παραδροµής δύο φορές
όπως
προκύπτει από το σχετικό παραστατικό - απόδειξη είσπραξης.
14)
Οι Π.ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. µε την αριθ. πρωτ. 23589/2019 αίτηση ζητά επιστροφή ποσού
20,00€ το οποίο εκ παραδροµής κατέβαλε εις διπλούν µέσω τραπέζης για εξόφληση κλήσης για παράβαση
Κ.Ο.Κ. , όπως προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά και πρέπει να επιστραφεί.
15)
Οι GLADIO HOLDINGS LTD µε την αριθ. πρωτ.16366/19 αίτησή ζητά διαγραφή βεβαιωµένης
οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων έτους 2013
ποσού 459,32 καθώς και τις προσαυξήσεις που το συνοδεύουν επειδή όπως προκύπτει από τα σχετικά
παραστατικά το κατάστηµά τους κατέβαλε το τέλος στο ∆ήµο Ακτίου Βόνιτσας (αριθ. 4884/2019 διπλότυπο
είσπραξης) όπου και δραστηριοποιείται ενώ στην Λευκάδα είναι τα γραφεία της εταιρείας .
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16)
Ο Κουτσοχείλης Ηρακλής του Βασιλείου µε την αριθ. πρωτ. 15788/2019 αίτησή του ζητά επιστροφή
ποσού 118,54€ το οποίο κατέβαλε εκ παραδροµής δύο φορές για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων για το Β & Γ τρίµηνο 2018 όπως προκύπτει από τις αποδείξεις
είσπραξης που προσκόµισε και άρα πρέπει να επιστραφεί.
17)
Η Φατούρου Κερασία του Νικολάου µε την αριθ. πρωτ. 16849/2019 αίτησή της ζητά διαγραφή
βεβαιωµένων οφειλών από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων
ετών 2014 και 2015 συνολικού ποσού 177,65€ επειδή αυτά έχουν εξοφληθεί όπως προκύπτει από τα
σχετικά παραστατικά. Η ξόφληση και η βεβαίωση έγινε τον ίδιο µήνα (08/2018).
18)
Η Καραβία –Κόλια Μαριάννα µε την αριθ. πρωτ. 20237/2019 αίτησή της ζητά επιστροφή ποσού
28,00€ και 34,00€ που αφορά εξόφληση λογαριασµών ύδρευσης 2017-2018 διότι ενώ η ίδια κατέβαλε τα
χρήµατα µέσω τραπέζης αυτά πιστώθηκαν στον προηγούµενο ενοικιαστή , και πρέπει να επιστραφούν.
19)
Η Αρέλη Σοφία του Σταύρου µε την αριθ. πρωτ. 21145/2019 αίτησή της ζητά επιστροφή ποσού
100,00€ τα οποία κατέβαλε την 18.08.2018 µε την αριθ. 4.203 απόδειξη είσπραξης , για εξόφληση
λογαριασµού ύδρευσης, µέσω τραπέζης , αυτά πιστώθηκαν στον προηγούµενο ενοικιαστή , και πρέπει να
επιστραφούν.
20)
Ο Σταµατέλος Νικόλαος του Πάνου µε την αριθ. πρωτ.25074/2019 αίτησή του ζητά επιστροφή
61,21€ επειδή η πάγια εντολή τραπέζης που είχε ενεργοποιηµένη συνέχισε να αποστέλλει χρήµατα στο
λογαριασµό του ∆ήµου , ενώ η ρύθµιση του ανωτέρω είχε εκκαθαριστεί , και πρέπει να του επιστραφούν.
21)
Η Γαζή Αναστασία του Βασιλείου µε την αριθ. πρωτ. 1376/2020 αίτησή της ζητά επιστροφή ποσού
55,65€ τα οποία κατέβαλε για εξόφληση λογαριασµού ύδρευσης µέσω τραπέζης αυτά πιστώθηκαν στον
προηγούµενο ενοικιαστή όπως προκύπτει από την µε αριθ. 5.281/2019 απόδειξη είσπραξης, και πρέπει να
επιστραφούν.
22)
Ο Αργυρός Αντώνιος του Σπυρίδωνα µε την αριθ. πρωτ. 888/2020 αίτησή του ζητά διαγραφή τελών ,
από την καρτέλα του, χρήσης ψυκτικού θαλάµου τα οποία έχει καταβάλει και συγκεκριµένα ποσό 60,00€
εξοφλήθηκε µε την αριθ.367/2020 απόδειξη , ποσό 30,00€ εξοφλήθηκε µε την αριθ. 369/2020 απόδειξη και
ποσό 30,00€ εξοφλήθηκε µε την αριθ. 30,00 απόδειξη.
23)
Ο Χαλκιόπουλος Θεόδωρος του Κων/νου µε την αριθ. πρωτ. 1630/2020 αίτησή του ζητά διαγραφή
βεβαιωµένου ποσού 440,00€ καθώς και της προσαυξήσεις που το συνοδεύουν από τροφεία παιδικού
σταθµού ετών 2017-2018 διότι ως πολύτεκνος και µε χαµηλό εισόδηµα (εκκαθαριστικό 2017) απαλλάσσεται.
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 ή την µεταφορά 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 αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διαγραφή ή την επιστροφή ή την µεταφορά
εισπραχθέντων χρηµατικών ποσών.

των ανωτέρω αχρεωστήτως ή ανοικείως

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 69/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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