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ΘΕΜΑ: «Έγκριση επιστροφής ποσών 108,88 € και 874,03 € στην κα Ευγενία 
Θεολόγου και στον κ. Ανδρέα ∆ηµητρίου αντιστοίχως και ψήφιση σχετικών 
πιστώσεων»  
 
 
Το ∆ηµοτικό 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 
14.4.2014, ηµέρα Μ.∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
6283/10-4-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 10/2014) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος   

Γραµµατέα του ∆.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου) 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 95/2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 7331/24-4-2014 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 14.4.2014 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 9/2014 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
3. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
4. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
9. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
10. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
11. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 

12. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
13. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
14. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
15.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
16. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
17. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
18. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
19. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
20. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
21. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
22.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

23. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
24. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
25 ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
26. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
27. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
28. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
29.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
30.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
32. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 21 παρόντες 
και 12 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                      Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
                                                                           Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη         Κοσµά Σταυρούλα 
                                                                           Πλάτανος Ελευθέριος 
Τάφας Ηλίας                                                      Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Πολίτης Σταύρος     
                                                                            Γρετζελιάς Παντελής 
Παπακώστας Γεώργιος                                      Παπανικολάου Νικόλαος                                    
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                               Χωρινός Ζαχαρίας 
                                                                             Αγαγιώτου Βασιλική 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
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Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Βασιλόπουλος Αριστείδης                                         
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Κότσιρας Παύλος   
Παϊδας Αδαµάντιος                                                                                            
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Α.Βασιλόπουλος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 16ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Σ.Κοσκολέτος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 24ου θέµατος της Η.∆. 

 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

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

 
 
Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

24ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.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.∆.  
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24ο  ΘΕΜΑ  Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 24ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση τις  αριθ. πρωτ. 4998/27-3-2014 και 5004/27-3-2014 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 
108,88 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης». 
                
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 13 του Β.∆. 17.05/15.06.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’), 
προκειµένου να επιστραφούν χρηµατικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως 
εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
  
Με την υπ’ αρ. πρ. 16733/13 αίτηση της η κ. Ευγενία Θεολόγου του Νικολάου ζητάει 
να του  επιστραφεί το ποσό των 108,88 € (λογ. ∆ΕΗ έναντι 308 029108, 
εκκαθαριστικός 248 026316 η από 27.09.13 υπεύθυνη δήλωση), το οποίο κατέβαλε 
στο ∆ήµο µας για πληρωµή ∆Τ ∆Φ & ΤΑΠ για το ακίνητο επί της οδού Αµισού αρ. 6-8 
Ν.Φ. 
 
Το ποσό αυτό αφορά τέλη των τριών (3) τελευταίων ετών το οποίο εισπράχθηκε 
εσφαλµένα διότι στο λογαριασµό της ∆ΕΗ χρεωνότανε για το εν λόγω χρονικό 
διάστηµα µε 110τµ αντί του ορθού των 90τµ, λόγω λανθασµένης αρχικής δήλωσης 
του ιδίου. Η διόρθωση στην χρέωση των τµ στο λογαριασµό της ∆ΕΗ 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 
γραµµατίου εισπράξεως κ.λ.π., το εισπραχθέν ποσόν το επιστρεπτέο ποσόν, η 
οικονοµική υπηρεσία δια του προϊσταµένου του Τµήµατος Εσόδων της εισηγείται την 
επιστροφή του ανωτέρω ποσού στην κ. Ευγενία Θεολόγου του Νικολάου. 
 
Με βάση τα ανωτέρω και την αρχική δήλωση του καταναλωτή παρακαλούµε όπως σε 
πρώτη προσεχή συνεδρίαση να εισηγηθείτε και λάβετε απόφαση σχετικά  µε την 
έγκριση ή µη της επιστροφής του αχρεωστήτως εισπραχθέντος  ποσού στο δηµοτικό 
ταµείο, δεδοµένου ότι η λανθασµένη εγγραφή οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
καταναλωτή και όχι του ∆ήµου. 
 
Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 108,88 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 
Εξόδων 02.80.8261.001 αρχικής πίστωσης ποσού 145.000€ στον υπό ψήφιση 
προϋπολογισµό οικ. έτους 2014 µε τίτλο : «∆ιάφορες επιστροφές Εσόδων».        
 
Συν. :  1. η υπ’ αρ. πρ. 16733 /13 αίτηση 
               µε τα συνηµµένα 
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Β) 
 
Θέµα :  «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 
874,03 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης». 
 
                
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 13 του Β.∆. 17.05/15.06.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’), 
προκειµένου να επιστραφούν χρηµατικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως 
εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
  
Με την υπ’ αρ. πρ. 16893/04.12.14 αίτηση του ο κ. Ανδρέας ∆ηµητρίου του Θεοφάνη 
ζητάει να του  επιστραφεί το ποσό των 874,03 € (αρ. παρ.13570816, η από 29.07.13 
υπεύθυνη δήλωση  & η από 01.07.13 διακοπή ρεύµατος), το οποίο κατέβαλε στο 
∆ήµο µας για πληρωµή ∆Τ ∆Φ & ΤΑΠ για το ακίνητο επί της ∆εκελείας 235 Ν.Φ. 
 
Το ποσό αυτό αφορά τέλη των τριών (3) τελευταίων ετών το οποίο εισπράχθηκε 
εσφαλµένα διότι στο λογαριασµό της ∆ΕΗ χρεωνότανε για το εν λόγω χρονικό 
διάστηµα µε 256τµ αντί του ορθού των 185τµ, λόγω λανθασµένης αρχικής δήλωσης 
του ιδίου. Η διόρθωση στην χρέωση των τµ στο λογαριασµό της ∆ΕΗ 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 
γραµµατίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν το επιστρεπτέο ποσόν, η οικονοµική 
υπηρεσία δια του προϊσταµένου του Τµήµατος Εσόδων της εισηγείται την επιστροφή 
του ανωτέρω ποσού στον κ. Ανδρέα ∆ηµητρίου του Θεοφάνη και ο δηµοτικός ταµίας 
βεβαιώνει την εισαγωγή του αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στο δηµοτικό 
ταµείο. 
 
Με βάση τα ανωτέρω και την αρχική δήλωση του καταναλωτή παρακαλούµε όπως σε 
πρώτη προσεχή συνεδρίαση να εισηγηθείτε και λάβετε απόφαση σχετικά  µε την 
έγκριση ή µη της επιστροφής του αχρεωστήτως εισπραχθέντος  ποσού στο δηµοτικό 
ταµείο, δεδοµένου ότι η λανθασµένη εγγραφή οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
καταναλωτή και όχι του ∆ήµου. 
 
Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 874,03 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 
Εξόδων 02.80.8261.001 αρχικής πίστωσης ποσού 145.000€ στον προϋπολογισµό οικ. 
έτους 2014 µε τίτλο : «∆ιάφορες επιστροφές Εσόδων».        
 
 
Συν. :  1. η υπ’ αρ. πρ. 16893/13 αίτηση 
               (µε τα συνηµµένα) 

 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
Μετά ταύτα, το ∆.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.∆. 17.05/15.06.59 (ΦΕΚ 114/59 

τεύχος Α’) 
• Την αριθ. πρωτ. 16733/13 αίτηση της κας Ευγενίας Θεολόγου και την αρ. 

πρωτ.  16893/04.12.14 αίτηση του κ. Ανδρέα ∆ηµητρίου µε τα συνηµµένα σε 
αυτές δικαιολογητικά 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α)  Εγκρίνει την επιστροφή χρηµατικού ποσού εκατόν οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ 
λεπτών (108,88 €) ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στην κα Ευγενία Θεολόγου του 
Νικολάου, (λογ. ∆ΕΗ έναντι 308 029108, εκκαθαριστικός 248 026316 η από 27.09.13 
υπεύθυνη δήλωση), το οποίο κατέβαλε στο ∆ήµο για πληρωµή ∆Τ ∆Φ & ΤΑΠ για το 
ακίνητο επί της οδού Αµισού αρ. 6-8 Ν.Φ. Το ποσό αυτό αφορά τέλη των τριών (3) 
τελευταίων ετών το οποίο εισπράχθηκε εσφαλµένα διότι στο λογαριασµό της ∆ΕΗ 
χρεωνότανε για το εν λόγω χρονικό διάστηµα µε 110τµ αντί του ορθού των 90τµ, 
λόγω λανθασµένης αρχικής δήλωσης του ιδίου. Η διόρθωση στην χρέωση των τµ στο 
λογαριασµό της ∆ΕΗ του εν λόγω οφειλέτη έγινε από την υπηρεσία αφού προσκόµισε 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και πραγµατοποιήθηκε και ο απαιτούµενος έλεγχος. 
Επισηµαίνεται ότι η λανθασµένη εγγραφή οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή 
και όχι του ∆ήµου. 
 
Εγκρίνει επίσης την ψήφιση αντίστοιχης σχετικής πίστωσης ποσού εκατόν οκτώ ευρώ 
και ογδόντα οκτώ λεπτών (108,88 €)σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 02.80.8261.001 
αρχικής πίστωσης ποσού 145.000,00 € του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικ. έτους 2014 µε τίτλο «∆ιάφορες επιστροφές Εσόδων» για την κάλυψη της 
σχετικής δαπάνης.  
 
Β)  Εγκρίνει την επιστροφή χρηµατικού ποσού οκτακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων 
ευρώ και τριών λεπτών (874,03 €) ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στον κ. 
Ανδρέα ∆ηµητρίου του Θεοφάνη (αρ. παρ.13570816, η από 29.07.13 υπεύθυνη 
δήλωση  & η από 01.07.13 διακοπή ρεύµατος), το οποίο κατέβαλε στο ∆ήµο για 
πληρωµή ∆Τ ∆Φ & ΤΑΠ για το ακίνητο επί της ∆εκελείας 235 Ν.Φ. 
 
Το ποσό αυτό αφορά τέλη των τριών (3) τελευταίων ετών το οποίο εισπράχθηκε 
εσφαλµένα διότι στο λογαριασµό της ∆ΕΗ χρεωνότανε για το εν λόγω χρονικό 
διάστηµα µε 256τµ αντί του ορθού των 185τµ, λόγω λανθασµένης αρχικής δήλωσης 
του ιδίου. Η διόρθωση στην χρέωση των τµ στο λογαριασµό της ∆ΕΗ του εν λόγω 
οφειλέτη έγινε από την υπηρεσία αφού προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
και πραγµατοποιήθηκε και ο απαιτούµενος έλεγχος.  Επισηµαίνεται ότι η λανθασµένη 
εγγραφή οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή και όχι του ∆ήµου. 
  
Εγκρίνει επίσης την ψήφιση αντίστοιχης σχετικής πίστωσης ποσού οκτακοσίων 
εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών (874,03 €) σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 
02.80.8261.001 αρχικής πίστωσης ποσού 145.000,00 € του εγκεκριµένου 
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προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2014 µε τίτλο «∆ιάφορες επιστροφές 
Εσόδων» για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   95/2014. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 
- Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
- Τµήµα Ταµείου 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Ενδιαφερόµενους κα Ευγενία Θεολόγου και κ. Ανδρέα ∆ηµητρίου 
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