ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 116
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
16:00 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. 4503/13-3-2017 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. Βλάχος Κων/νος
2. Κοντοµίχης Ευάγγελος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζής Πάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Σκληρός Φίλιππος
9. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
13.
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
16. Τριλίβας Χρήστος
16.
17. Καρφάκη Μαριάννα
17.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
18. Κατωπόδη Ευανθία
18. συζήτηση του 7ου θέµατος Ε.Η.∆.
19. Γρηγόρη Ασπασία
19.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
20. την συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
22. Αραβανής Βασίλειος
22. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
23. Καββαδάς Θωµάς
23.
24. Γληγόρης Κων/νος
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 τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 16ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 9/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

1

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 Σταύρακας Σπύρος του Παναγ. µε ΑΦΜ 029561413 ζητά διαγραφή των βεβαιωµένων οφειλών και
των σχετικών προσαυξήσεων για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων (2% ή 0,5%) εισπράξεων της
επιχείρησης που διατηρεί στη θέση «Βαρδάνια» ∆.Κ. Λευκάδας και συγκεκριµένα για τα έτη 2005 ποσό
1.947,81€ , 2007 ποσό 1.708,04€ και πρόστιµο επί του τέλους 2007 ποσού 1.537,24€ επειδή τα
συγκεκριµένα ποσά για τα τέλη αυτά είχαν καταβληθεί από την επιχείρηση και εκ παραδροµής
βεβαιώθηκαν µεταγενέστερα.
2)

Ο Πολίτης Σπύρος του Παναγιώτη µε ΑΦΜ 048107941 ζητά διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής
από τέλη ύδρευσης 2007 ποσού 27,38 και αποχέτευσης 54,80 καθώς και τυχόν προσαυξήσεις
επειδή τα ανωτέρω ποσά είχαν µεν πληρωθεί αλλά δεν έγινε διαγραφή τους από παραδροµή
και επίσης ζητά να διαγραφεί το τέλος παρεπιδηµούντων 2012 ποσού 116,19 µε πρόστιµο
87,54 και 2013 ποσού 116,59 µε πρόστιµο 87,54 επειδή τα ποσά αυτά αφορούσαν έσοδα που
δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος.

3)

Ο Βουκελάτος Ευστάθιος του Νικολ. µε ΑΦΜ 301365371 ζητά διαγραφή των βεβαιωµένων
οφειλών για τέλη 0,5% επί ακαθαρίστων εσόδων , και συγκεκριµένα για το έτος 2012 ποσού
253,64 µε πρόστιµο 136,96 και έτους 2013 ποσού 166,31 µε πρόστιµο 49,89 δεδοµένου ότι
η συγκεκριµένη επιχείρηση είχε διπλή δραστηριότητα και τα ποσά αυτά αφορούσαν έσοδα που
δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος.

4)

Ο Αιβαλιώτης Παναγιώτης του Στυλιανού µε ΑΦΜ 067491534 ζητά διαγραφή βεβαιωµένων
οφειλών για τέλη 0,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησής του και συγκεκριµένα
για το έτος 2012 ποσό 562,44 µε πρόστιµο 303,71 και για το έτος 2013 ποσό 513,87 µε
πρόστιµο 154,16 δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση είχε διπλή δραστηριότητα και τα
ποσά αυτά αφορούσαν έσοδα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος.

5)

Η Χαλκιοπούλου Σταυρούλα του Σπυρ. µε ΑΦΜ 037122883 ζητά διαγραφή οφειλών για τέλη
0,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησής του και συγκεκριµένα για το έτος 2007
ποσό 124,77 µε πρόστιµο 112,30 και 2008 ποσό 359,18 µε πρόστιµο 260,25 δεδοµένου ότι
η συγκεκριµένη επιχείρηση είχε διπλή δραστηριότητα και τα ποσά αυτά αφορούσαν έσοδα που
δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος.

6)

Η Φώτου Μαγδαληνή του ∆ηµητρίου µε ΑΦΜ 062455640 ζητά διαγραφή ποσού 15,00€ από
τέλη ύδρευσης 2016 ( αριθ. καρτέλας 163993) επειδή το κατέβαλε µέσω αυτόµατου
µηχανήµατος πληρωµής τραπέζης και το ποσό αυτό δεν εµφανίστηκε έγκαιρα στο λογαριασµό
του ∆ήµου προκειµένου να εξοφληθεί.
Η Ζαβερδινού ∆ήµητρα του Θεοφ. ζητά διαγραφή ποσού 100,00€ από την καρτέλα του
Ζαβερδινού Θεοφύλακτου µε ΑΦΜ 012356799 που αφορά τέλη ύδρευσης αποχέτευσης (αριθ.
καρτέλας 084661) επειδή κατέβαλε το ανωτέρω ποσό µέσω τραπέζης για λογαριασµό του
ανωτέρω αλλά η κατάθεση έγινε στο όνοµά της και δεν εµφανίστηκε στον λογαριασµό του
οφειλέτη.
O Veliaj Halim του Qani µε ΑΦΜ 301394495 ζητά διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού
2.745,42 € και τυχόν προσαυξήσεις λόγω µείωσης διοικητικού προστίµου αρχικού ύψους

7)

8)
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9)

8.000,00€ από το Τµήµα Τροχαίας Αγρινίου , το οποίο ο ∆ήµος Λευκάδας έχει βεβαιώσει µε
στην αριθ. 174737 καρτέλα του ανωτέρω οφειλέτη.
Ο Γαζής Σπυρίδων του Μαρίνου µε ΑΦΜ 049146398 ζητά να του επιστραφεί το ποσό των
75,00€ που κατάβαλε στο ∆ήµο µας ως «παράβολο» για την έκδοση άδεια µουσικής στο
κατάστηµά του επειδή µε τις διατάξεις του Ν. 4442/2016 η έκδοση άδεια µουσικής καταργήθηκε
και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος χρήσης του ανωτέρω ποσού.

10) Η Λιβιτσάνου Πανωραία του Γερασίµου µε ΑΦΜ 036268272 ζητά επιστροφή ποσού 20,00€ το
οποίο κατέβαλε για παράβαση Κ.Ο.Κ. αλλά στην συνέχεια έγινε αποδεκτή η ένσταση που
υποβλήθηκε σύµφωνα το µε αριθ. πρωτ. 2059/09.02.2016 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας.
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 µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι µία (21) ψήφους αποφασίζει:
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, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 116/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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