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ΘΕΜΑ: «Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και
ψήφιση σχετικών πιστώσεων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
22.6.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12432/18-
6-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 7/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 132/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 12924/24-6-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 22.6.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 7/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Αλίκη Μολακίδου, ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
υπάλληλος Αορ. Χρόνου, από την έναρξη της Συνεδρίασης μέχρι και τη συζήτηση και
ψηφοφορία επί των Ε.Η.Δ. θεμάτων και ακολούθως αντικαταστάθηκε από τον κ.
Πλέσσα Κων/νο, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος, για το υπόλοιπο της Συνεδρίασης και μέχρι τη λήξη αυτής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 26 παρόντες
και 7 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Παπανικολάου  Νικόλαος

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος Αγαγιώτου  Βασιλική
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ Σιώρης  Νικόλαος
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
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Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος

Κατερίνης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Η κα Ε.Παπαλουκά  προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και

πριν την ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 9ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης και η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη

διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 4ο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

4ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση τις αριθ. πρωτ. 12144/15-6-2015, 12145/15-6-2015 και 12370/17-6-2015
εισηγήσεις του Τμήματος  Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Α)

Θέμα : «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 191,10 €
και ψήφιση σχετικής πίστωσης».

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 13 του Β.Δ. 17.05/15.06.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’),
προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως
εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ’ αρ. πρ. 6821/14 αίτηση της η κ. Αθηνά Νικολάου ζητάει να της επιστροφή
το ποσό των 191,10 €, το οποίο κατέβαλε στο Δήμο μας για πληρωμή ΤΑΠ για το
ακίνητο επί της οδού Σερρών 54-56 Ν.Φ.

Το ποσό αυτό αφορά τέλη των τριών (3) τελευταίων ετών το οποίο εισπράχθηκε
εσφαλμένα διότι στο λογαριασμό της ΔΕΗ χρεωνότανε για το εν λόγω χρονικό
διάστημα με 280 τμ αντί του ορθού των 0 τμ (κοινόχρηστοι χώροι), λόγω
λανθασμένης αρχικής δήλωσης. Η διόρθωση στην χρέωση των τμ στο λογαριασμό
της ΔΕΗ του εν λόγω οφειλέτη έγινε από την υπηρεσία αφού προσκόμισε τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και πραγματοποιήθηκε και ο απαιτούμενος έλεγχος.

Στην κατάσταση που σας παρουσιάζουμε και περιλαμβάνει σε στήλες το
ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αρ. διπλοτύπου ή αρ.
παροχής, το εισπραχθέν ποσόν το επιστρεπτέο ποσόν, η οικονομική υπηρεσία δια του
προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων της εισηγείται την επιστροφή του ανωτέρω
ποσού στην κ. Αθηνά Νικολάου.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση να
εισηγηθείτε κα λάβετε απόφαση σχετικά  με την έγκριση της επιστροφής του
αχρεωστήτως εισπραχθέντος  ποσού από το  δημοτικό ταμείο στους δικαιούχους.

Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 191,10 € θα βαρύνει τον Κ.Α.
Εξόδων 02.80.8261.001 αρχικής πίστωσης ποσού 150.000€ στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015 με τίτλο : «Διάφορες επιστροφές
Εσόδων».

Συν. :  1. η υπ’ αρ. πρ. 6821/14 αίτηση
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Β)

Θέμα : «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού
128,25 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης».

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 13 του Β.Δ. 17.05/15.06.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’),
προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως
εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ’ αρ. πρ. 6820/14 αίτηση της η κ. Αθηνά Νικολάου ζητάει να της επιστροφή
το ποσό των 128,25 €, το οποίο κατέβαλε στο Δήμο μας για πληρωμή ΔΤ & ΔΦ για
το ακίνητο διαμέρισμα Α' ορόφου επί της οδού Σερρών 54-56 Ν.Φ.

Το ποσό αυτό αφορά τέλη των τριών (3) τελευταίων ετών το οποίο εισπράχθηκε
εσφαλμένα διότι στο λογαριασμό της ΔΕΗ χρεωνότανε για το εν λόγω χρονικό
διάστημα με 116 τμ αντί του ορθού των 91 τμ , λόγω λανθασμένης αρχικής
δήλωσης. Η διόρθωση στην χρέωση των τμ στο λογαριασμό της ΔΕΗ του εν λόγω
οφειλέτη έγινε από την υπηρεσία αφού προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και πραγματοποιήθηκε και ο απαιτούμενος έλεγχος.

Στην κατάσταση που σας παρουσιάζουμε και περιλαμβάνει σε στήλες το
ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αρ. διπλοτύπου ή αρ.
παροχής, το εισπραχθέν ποσόν το επιστρεπτέο ποσόν, η οικονομική υπηρεσία δια του
προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων της εισηγείται την επιστροφή του ανωτέρω
ποσού στην κ. Αθηνά Νικολάου.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση να
εισηγηθείτε κα λάβετε απόφαση σχετικά  με την έγκριση της επιστροφής του
αχρεωστήτως εισπραχθέντος  ποσού από το δημοτικό ταμείο στους δικαιούχους.

Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 128,25 € θα βαρύνει τον Κ.Α.
Εξόδων 02.80.8261.001 αρχικής πίστωσης ποσού 150.000€ στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015 με τίτλο : «Διάφορες επιστροφές
Εσόδων».

Συν. :  1. η υπ’ αρ. πρ. 6820/14 αίτηση

Γ)

Θέμα :  «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού
2.970,00 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης».

Σχετ. : 1. Η υπ’ αρ. πρ. 9009/04-05-2015 αίτηση,
2. Η υπ’ αρ. πρ. 9060/05-05-2015 αίτηση,
3. Η υπ’ αρ. πρ. 9076/05-05-2015 αίτηση,
4. Η υπ’ αρ. πρ. 9078/05-05-2015 αίτηση,
5. Η υπ’ αρ. πρ. 9080/05-05-2015 αίτηση,
6. Η υπ’ αρ. πρ. 11775/10-06-2015 αίτηση &
7. Η υπ’ αρ. πρ. 11774/10-06-2015 αίτηση.
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Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 13 του Β.Δ. 17.05/15.06.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’),
προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως
εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Με την υπ’ αρ. πρ. 9009/04-05-15 αίτηση της η κ. Βασιλική - Μαρία Μπαριάμη του
Στυλιανού ζητάει να της επιστραφεί το ποσό των 60,00 € (αρ. διπλοτύπου
είσπραξης 710 Β/20-04-15), το οποίο κατέβαλε για τέλος χρήσης  κοινοχρήστου
χώρου πρωτομαγιάς για      2 Μ. στο Δήμο μας βάσει της ΑΔΣ 40/2015 (2 Μ. Χ
130,00 € = 260,00 €) ενώ με την ΑΔΣ 80/2015 το αντίστοιχο ποσό τροποποιήθηκε
σε (2 Μ. Χ 100,00 € = 200,00 €).

2. Με την υπ’ αρ. πρ. 9060/05-05-15 αίτηση της η κ. Ειρήνη Κυριαζού του
Κωνσταντίνου ζητάει να της επιστραφεί το ποσό των 210,00 € (αρ. διπλοτύπου
είσπραξης 698 Β/17-04-15), το οποίο κατέβαλε για τέλος χρήσης  κοινοχρήστου
χώρου πρωτομαγιάς για 7 Μ. στο Δήμο μας βάσει της ΑΔΣ 40/2015 (7 Μ. Χ 130,00 €
= 910,00 €) ενώ με την ΑΔΣ 80/2015     το αντίστοιχο ποσό τροποποιήθηκε σε (7 Μ.
Χ 100,00 € = 700,00 €).

3. Με την υπ’ αρ. πρ. 9076/05-05-15 αίτηση του ο κ. Γεώργιος Καϊπάνος του
Χριστοφόρου  ζητάει να του επιστραφεί το ποσό των 300,00 € (αρ. διπλοτύπου
είσπραξης 680 Β & 682 Β/16-04-15), τα οποία κατέβαλε για τέλος χρήσης
κοινοχρήστου χώρου πρωτομαγιάς για    10 Μ. στο Δήμο μας βάσει της ΑΔΣ 40/2015
(6 Μ. Χ 160,00 € = 960,00 € & 4 Μ. Χ 130,00 € = 520,00 €) ενώ με την ΑΔΣ
80/2015 το αντίστοιχο ποσό τροποποιήθηκε σε (6 Μ. Χ 130,00 € = 780,00 € & 4 Μ.
Χ 100,00 € = 400,00 €).

4. Με την υπ’ αρ. πρ. 9078/05-05-15 αίτηση του ο κ. Οδυσσέα Βασιλείου του Λάμπη
ζητάει να του επιστραφεί το ποσό των 210,00 € (αρ. διπλοτύπου είσπραξης 699
Β/17-04-15), το οποίο κατέβαλε για τέλος χρήσης  κοινοχρήστου χώρου πρωτομαγιάς
για 7 Μ. στο Δήμο μας βάσει της ΑΔΣ 40/2015 (7 Μ. Χ 130,00 € = 910,00 €) ενώ με
την ΑΔΣ 80/2015 το αντίστοιχο ποσό τροποποιήθηκε σε (7 Μ. Χ 100,00 € = 700,00
€).

5. Με την υπ’ αρ. πρ. 9080/05-05-15 αίτηση του ο κ. Βαγγέλης Τάσσης του
Δημητρίου ζητάει να του επιστραφεί το ποσό των 150,00 € (αρ. διπλοτύπου
είσπραξης 716 Β/20-04-15), το οποίο κατέβαλε για τέλος χρήσης  κοινοχρήστου
χώρου πρωτομαγιάς για 9 Μ. (4 Μ. -50%) στο Δήμο μας βάσει της ΑΔΣ 40/2015 (4
Μ. Χ 65,00 € = 260,00 € & 5 Μ. Χ 130,00 € = 650,00 €) ενώ με την ΑΔΣ 80/2015 το
αντίστοιχο ποσό τροποποιήθηκε σε (4 Μ. Χ 65,00 € = 260,00 € & 5 Μ. Χ 100,00 € =
500,00 €).

6. Με την υπ’ αρ. πρ. 11775/10-06-15 αίτηση του ο κ. Μιχαήλ Γκρέμου του Σωκράτη
ζητάει να του επιστραφεί το ποσό των 720,00 € (αρ. διπλοτύπου είσπραξης 1148
Β/28-04-15), το οποίο κατέβαλε εκ παραδρομής δύο φορές (αρ. διπλοτύπου
είσπραξης 1118 Β/28-04-15) στο Δήμο μας για πληρωμή για τέλος χρήσης
κοινοχρήστου χώρου πρωτομαγιάς για 6 Μ.

7. Με την υπ’ αρ. πρ. 11774/10-06-15 αίτηση του ο κ. Παναγιώτη Σαβουλίδη του
Ιωάννη  ζητάει να του επιστραφεί το ποσό των 1.320,00 € (αρ. διπλοτύπου
είσπραξης 1157 Β/29-04-15), το οποίο κατέβαλε εκ παραδρομής δύο φορές (αρ.
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διπλοτύπου είσπραξης 980 Β/28-04-15) στο Δήμο μας για πληρωμή για τέλος χρήσης
κοινοχρήστου χώρου πρωτομαγιάς για 11 Μ.

Στην κατάσταση που σας παρουσιάζουμε και περιλαμβάνει σε στήλες το
ονοματεπώνυμο των πληρωσάντων, την αιτία επιστροφής, τον αρ. διπλοτύπου ή
γραμματίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν το επιστρεπτέο ποσόν, η οικονομική
υπηρεσία δια του προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων της εισηγείται την επιστροφή
των ανωτέρων ποσών και ο δημοτικός ταμίας βεβαιώνει την εισαγωγή του
αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στο δημοτικό ταμείο.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση να
εισηγηθείτε και λάβετε απόφαση σχετικά  με την έγκριση της επιστροφής του
αχρεωστήτως εισπραχθέντος  ποσού από το δημοτικό ταμείο στους δικαιούχους.

Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 2.970,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α.
Εξόδων 02.80.8261.001 αρχικής πίστωσης ποσού 150.000,00 € στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015 με τίτλο : «Διάφορες επιστροφές
Εσόδων».

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

 Κατά του θέματος δήλωσε ότι τάσσεται ο Δημ. Σύμβουλος κ. Α.Κόντος, ο
οποίος απείχε από την ψηφοφορία μόνο ως προς το Γ΄ σκέλος αυτής (τέλη
Πρωτομαγιάς).

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις υποβληθείσες εισηγήσεις, τα στοιχεία
των σχετικών φακέλων και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 13 του Β.Δ. 17.05/15.06.59 (ΦΕΚ 114/59

τεύχος Α’)
 Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ  (ως προς τα α΄και β΄σκέλη)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (24 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) ως προς το γ΄ σκέλος

1)
Α1. Εγκρίνει την επιστροφή χρηματικού ποσού εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι
πέντε λεπτών (128,25 €) ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στην κα ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Νικολάου, ποσό το οποίο κατέβαλε στο Δήμο για πληρωμή ΔΤ &
ΔΦ για το ακίνητο διαμέρισμα Α' ορόφου επί της οδού Σερρών 54-56 Ν.Φ., αφορά
τέλη των τριών (3) τελευταίων ετών και το οποίο εισπράχθηκε εσφαλμένα διότι στο
λογαριασμό της ΔΕΗ χρεωνότανε για το εν λόγω χρονικό διάστημα με 116 τμ αντί
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του ορθού των 91 τμ , λόγω λανθασμένης αρχικής δήλωσης. Η διόρθωση στην
χρέωση των τμ στο λογαριασμό της ΔΕΗ του εν λόγω οφειλέτη έγινε από την
υπηρεσία αφού προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πραγματοποιήθηκε
και ο απαιτούμενος έλεγχος.

Β1. Εγκρίνει επίσης την ψήφιση αντίστοιχης σχετικής πίστωσης ποσού εκατόν είκοσι
οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (128,25 €) σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων
02.80.8261.001 αρχικής πίστωσης ποσού 150.000,00 € του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015 με τίτλο «Διάφορες επιστροφές
Εσόδων» για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Α2. Εγκρίνει την επιστροφή χρηματικού ποσού εκατόν ενενήντα ενός ευρώ και δέκα
λεπτών (191,10 €) ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στην κα ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
του Νικολάου, ποσό το οποίο κατέβαλε στο Δήμο για πληρωμή ΤΑΠ για το ακίνητο
επί της οδού Σερρών 54-56 Ν.Φ., αφορά τέλη των τριών (3) τελευταίων ετών και το
οποίο εισπράχθηκε εσφαλμένα, διότι στο λογαριασμό της ΔΕΗ χρεωνότανε για το εν
λόγω χρονικό διάστημα με 280 τμ αντί του ορθού των 0 τμ (κοινόχρηστοι χώροι),
λόγω λανθασμένης αρχικής δήλωσης. Η διόρθωση στην χρέωση των τμ στο
λογαριασμό της ΔΕΗ του εν λόγω οφειλέτη έγινε από την υπηρεσία αφού προσκόμισε
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πραγματοποιήθηκε και ο απαιτούμενος έλεγχος.

Β2. Εγκρίνει επίσης την ψήφιση αντίστοιχης σχετικής πίστωσης ποσού εκατόν
ενενήντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (191,10 €) σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων
02.80.8261.001 αρχικής πίστωσης ποσού 150.000,00 € του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015 με τίτλο «Διάφορες επιστροφές
Εσόδων» για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

2)

Α. Εγκρίνει την επιστροφή συνολικού χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων
εβδομήντα ευρώ (2.970,00 €) ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, όπως επιμέρους
εμφαίνεται στην κατωτέρω κατάσταση, ποσό το οποίο κατεβλήθη για τέλος χρήσης
κοινοχρήστου χώρου Πρωτομαγιάς έτους 2015 και πρέπει να επιστραφεί στους
αναφερόμενους δικαιούχους για τους αναλυτικά και κατά περίπτωση εκτιθέμενους
στην εισήγηση της παρούσας λόγους:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΛΗΡΩΣΑΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ
ΠΟΣΟ

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ
ΠΟΣΟΝ

1. ΜΠΑΡΙΑΜΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΕΛΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ

710 Β/20-04-15 260,00 € 60,00 €

2. ΚΥΡΙΑΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΕΛΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ

698 Β/17-04-15 910,00 € 210,00 €

3. ΚΑΪΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΕΛΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ

680 Β/16-04-15
&
682 Β/16/04/15

960,00 €
&
.     520,00 €

180,00 €
&

120,00 €
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ του
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΕΛΟΥΣ

699 Β/17-04-15 910,00 € 210,00 €
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ΛΑΜΠΗ ΧΡΗΣΗΣ
5. ΤΑΣΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΕΛΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ

714 Β/20-04-15 910,00 € 150,00 €

6. ΓΚΡΕΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
του ΣΩΚΡΑΤΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΕΛΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ

1148 Β/28-04-15 720,00 € 720,00 €

7. ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του
ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΕΛΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ

1157 Β/29-04-15 1.320,00 € 1.320,00 €

Β. Εγκρίνει επίσης την ψήφιση αντίστοιχης σχετικής πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων
εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (2.970,00 €) σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων
02.80.8261.001 αρχικής πίστωσης ποσού 150.000,00 € του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015 με τίτλο «Διάφορες επιστροφές
Εσόδων» για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία

Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος

Ρόκου Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος

Ανδρέου Χριστίνα
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Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος

Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος

Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Τμήμα Ταμείου
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας
- Ενδιαφερόμενους δικαιούχους
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