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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          47η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 20.09.2022 

         (Αριθμ. πρωτ.:  69066/20.09.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 68190/16.09.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της 

Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής στις 16.09.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.              «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «      « 

5. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                          «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.      Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                   «      « 

                ΑΠΟΦΑΣΗ –321– 

           Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το  

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 

σύμφωνα με το υπ’ αρ 52442/13-07-2022 αίτημα. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 68597/19.09.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

« Έχοντας υπόψη  : 

• Τις διατάξεις του νόμου Ν.3852/2010, άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 
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Επιτροπής όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε 

εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20) 

• Τις διατάξεις του ΒΔ/59 άρθρο 26, εδάφιο 13 περί των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στα 

χρηματικά εντάλματα για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσών  

• Την με αριθμό πρωτοκόλλου  52442/13-7-2022  αίτηση της Κας Νάση Αικατερίνης  

• Το υπ’ αρ 24520/29-7-2022  συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ της Αικατερίνης Νάση - Χήρας 

Δημητρίου Νάση και του Δήμου Ιλίου 

 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά για την λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού 2.804,15€ 

ως εξής: 

Η κα Νάση Αικατερίνη δυνάμει του  υπ’ αρ 24520/29-7-2022 συμβολαίου που υπογράφηκε μεταξύ  εκείνης 

 και του Δήμου Ιλίου  παραχώρησε σε κοινή χρήση και μεταβίβασε ρυμοτομούμενο τμήμα  οικόπεδο  κατά 

πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, λόγω δωρεάς εν ζωή, άνευ ανταλλάγματος, προς  το Δήμο Ιλίου. 

Μετά από σχετικό αίτημα της συμβολαιογράφου στην πλατφόρμα του my property της ΑΑΔΕ για την 

ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη, προέκυψε φόρος αποδοχής δωρεάς για τον Δήμο Ιλίου προς  την 

αρμόδια ΔOY  ύψους 2.804,15€, την οποία ανέλαβε και εξόφλησε η δωρήτρια για λογαριασμό του Δήμου. 

Ωστόσο εκ των υστέρων τόσο η συμβολαιογράφος όσο και η Δ.Ο.Υ διαπίστωσαν ότι ο Δήμος Ιλίου ως 

φορέας Δημοσίου απαλλάσσεται από την υποχρέωση απόδοσης φόρου για την αποδοχή δωρεάς. Ως εκ 

τούτου η ΔOY Αγ Αναργύρων αναίρεσε την επιβολή του φόρου και μετά από δικό μας αίτημα προχώρησε 

σε συμψηφισμό με την δόση του φόρου εισοδήματος του Δήμου και εξέδωσε το υπ’ αρ διπλότυπο 

συμψηφισμού προκειμένου να συμψηφισθεί το ποσό των 2.804,15€. Ο Δήμος Ιλίου εξέδωσε αντίστοιχα  

το υπ΄αριθ 2.002 -19/8/2022 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής  &  το υπ’ αρ 243/18-8-2022 Γραμμάτιο 

Είσπραξης για την ορθή  ενημέρωση της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως  : 

αποφασίσετε την επιστροφή του ποσού των 2.804,15€ στην  κα Νάση Αικατερίνη (δωρήτρια) ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντος  καθώς  όπως προκύπτει δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής φόρου για την 

εν λόγω δωρεά. 

Σας επισημαίνουμε ότι για την επιστροφή των χρημάτων θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα και το ποσό των 

2.804,15 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων 00.8261.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2022.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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                                                    Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την επιστροφή ποσού των 2.804,15€ στην  κα Νάση Αικατερίνη (δωρήτρια) ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος  καθώς  όπως προκύπτει δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής φόρου για την εν λόγω 

δωρεά. Για την επιστροφή των χρημάτων θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα και το ποσό των 2.804,15 ευρώ 

θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων 00.8261.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως 

αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                         Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,  

                         Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι.,   

                             Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ. 

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                              
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