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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 59ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 656/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), 
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 32241/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη  

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Μαργέλη Μαρία 2 Τυπάλδος Νικόλαος  

3 Βικέντιος Νικόλαος 3 Δρακονταειδής Κων/νος 

4 Γαζής Αναστάσιος 4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

5 Γιαννιώτης Παναγιώτης 5  

6  6  
7  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  Δήμου Λευκάδας. 
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας 
παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος 

Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17
ου

 θέματος της Η.Δ. 
 
 

ΘΕΜΑ 19
ο 

της Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων 
ποσών.  

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος 
                                                                                         
               

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο 
Γαζή,  οποίος 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 Δήμους 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.Δ. 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 ή 
διαγραφή  ποσών  που κατατέθηκαν  στο Δήμο μας μεταξύ άλλων και για εξόφληση  τελών ύδρευσης , πλην 
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όμως δεν πιστώθηκαν στο λογαριασμό του οφειλέτη αλλά λόγω δυσλειτουργίας του προγράμματος πιστώθηκαν 
σε λογαριασμό του προηγούμενου οφειλέτη του  υδρομέτρου (περιπτώσεις ενοικιαστών)  και θα πρέπει να 
διαγραφούν από την καρτέλα του καταθέτη.   
 
1) Ο Γ. Κ. με την αριθ. πρωτ.8351/2020 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 32,58€ πλέον προσαυξήσεων , 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή, συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
2) Η Β.Ε.  με την αριθ. πρωτ.20404/2020 αίτησή της ζητά διαγραφή ποσού 22,00€ πλέον προσαυξήσεων , 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή, συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
3) Η Ζ.Π.  με την αριθ. πρωτ.12900/2020 αίτησή της ζητά διαγραφή ποσού 28,43€ πλέον προσαυξήσεων, 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή , συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
4) Ο Λ.Σ. με την αριθ. πρωτ.16625/2020 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 51,09€ πλέον προσαυξήσεων 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή  συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
5) Η Χ.Γ. με την αριθ. πρωτ.10634/2020 αίτησή της ζητά διαγραφή ποσού 147,97€ πλέον προσαυξήσεων 
από την καρτέλα του Τ.Σ , ο οποίος το κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η 
πίστωση του ποσού δεν έγινε στην καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή , 
συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
6) Ο Κ.Ι. με την αριθ. πρωτ.9131/2021 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 68,00€ πλέον προσαυξήσεων  
,που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή  συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
7) Η Κ.Ρ. με την αριθ. πρωτ.11130/2021 αίτησή της ζητά διαγραφή ποσού 73,31€ πλέον προσαυξήσεων 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα της αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή  συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
8) Η Α.Β. με την αριθ. πρωτ.18097/2021 αίτησή της ζητά διαγραφή ποσού 128,22€ πλέον προσαυξήσεων 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα της αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή  συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
9) Ο Μ.Π. την αριθ. πρωτ.15003/2021 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 124,01€ πλέον προσαυξήσεων, 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή  συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
10) Ο Π.Α. με την αριθ. πρωτ. 26347/2021 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 13,00€ πλέον προσαυξήσεων, 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
11)  Ο Α.Θ. με την αριθ. πρωτ. 26041/2021 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 84,41€ πλέον προσαυξήσεων, 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή  συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
12) Ο Κ.Θ. με την αριθ. πρωτ. 19624/2021 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 22,44€ πλέον προσαυξήσεων, 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή  συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
13) Ο Γ.Β με την αριθ. πρωτ. 17116/2021 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 71,00€ πλέον προσαυξήσεων, 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή  συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
14) Ο Χ.Ι. με την αριθ. πρωτ. 16272/2021 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 31,00€ πλέον προσαυξήσεων, 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή  συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
 
15) Η  Γ.Α.Κ. με την αριθ. πρωτ. 5977/2021 αίτησή της ζητά διαγραφή ποσού 76,22€ πλέον προσαυξήσεων, 
που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του ποσού δεν έγινε στην 
καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή  συνεπώς πρέπει να διαγραφεί.  
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16) O Δ.Κ. με την αριθ. πρωτ. 1341/2021 αίτησή της ζητά διαγραφή ποσού 616,70€ ή συμψηφισμό του, 
πλέον προσαυξήσεων  ,που κατέθεσε στο Δήμο μας για εξόφληση τελών ύδρευσης  και επειδή η πίστωση του 
ποσού δεν έγινε στην καρτέλα του αλλά σε καρτέλα προηγούμενου οφειλέτη του ίδιου υδρομετρητή  συνεπώς 
πρέπει να διαγραφεί ή συμψηφιστεί.  
  
17)  O Α.Σ. με την αριθ. πρωτ. 31488/21 αίτησή του ζητά επιστροφή ποσού 474,60€ τα οποία κατάβαλε στο 
Δήμο μας (μέσω τραπέζης)  ως τέλη χρήσης αιγιαλού 2021 αλλά εκ παραδρομής κατέβαλε το σύνολο των τελών, 
συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που έπρεπε να καταβληθεί στην ΔΟΥ για λογαριασμό της Κτηματικής 
Υπηρεσίας (από το σύνολο του ποσού ο Δήμος εισπράττει το 70% και η Κτηματική Υπηρεσία το 30%) και 
συνεπώς πρέπει να του επιστραφεί.  
 
18)  Ομοίως ο Α.Σ. ως εκπ/πος της εταιρείας NEILSON HELLAS ΑΞΤΕ με την αριθ. πρωτ. 31489/2021 
αίτησή του ζητά επιστροφή ποσού 1.247,40€ τα οποία κατέβαλε στο Δήμος μας (μέσω τραπέζης) εκ παραδρομής 
για τέλη χρήσης αιγιαλού. Συγκεκριμένα κατέβαλε από λάθος το ποσό των  2.507,40€ ενώ έπρεπε να καταβάλει 
1.247,40€ όπως προκύπτει  και από το Μισθωτήριο που εκδόθηκε από το Δήμο Λευκάδας και έχει 
προσυπογράψει η  παρισταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας (συνολικό ποσό 1,800,00€ από τα οποία  
540,00€ , πλέον κρατήσεων  ,έχουν καταβληθεί στην ΔΟΥ με το αριθ.16283/25.06.2021 διπλότυπο και στο Δήμο 
έχουν καταβληθεί 2.507,40 με την αριθ. 1591/12.05.21 απόδειξη είσπραξης ενώ έπρεπε να 
καταβληθούν1.260,00) Συνεπώς πρέπει να επιστραφεί το ποσό των  1.247,40€.    
 
 
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική  υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της : 
• το άρθρο 174 του Ν.3463/06 και το άρθρο 26 παρ 13 του Β.Δ. 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 Δήμου 
Λευκάδας   
 
• Τα αποτελέσματα του ελέγχου στον οποίο προέβη η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας  στα 
οικονομικά στοιχεία των ανωτέρω αιτούντων  

 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας  

 
Την διαγραφή συμψηφισμό 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. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την διαγραφή συμψηφισμό ή την επιστροφή  των ανωτέρω αχρεωστήτως ή ανοικείως  εισπραχθέντων  

χρηματικών ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.              
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 656/2021.               

 
 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 

 

 

 


