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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 054/2010
                                                          ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 74,25 € στην κα
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

Σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 5856/5-2-2010 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους την  5-2-2010

        Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ,
ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΞΑΝΘΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Ουδείς

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ξανθός Ι., Χρονόπουλος Π. & Ντάβος Δ. απεχώρησαν πριν τη συζήτηση του 1ου

θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως
Οι Δ.Σ. κ.κ. Τριανταφύλλου Ν., Τζανάκης Ι. & Σταματόπουλος Γ. απεχώρησαν κατά τη συζήτηση
του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος  κήρυξε
την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για
συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού
74,25 € στην κα ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
από το Δήμο μας.

Αφού θέτει υπόψιν των μελών του Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 5129/2-2-2010 σχετικό
έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.1 του Ν.3463/06 , σας θέτουμε υπόψη:

α) Το άρθρο 26 παρ.13 Β.Δ 17/5-15/6/1959 (Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως
εισπραχθέντος) ,
β) Την υπ’ αριθμ. 54745/19-11-2009 αίτηση της κ. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
        και  σας γνωρίζουμε τα εξής :

  Στις 16-11-2009 χορηγήθηκε από το Τμήμα Εσόδων του δήμου μας στην κυρία
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για δύο (2)
διαμερίσματα ισογείου και ένα (1) διαμέρισμα β΄ ορόφου , ιδιοκτησίας της, επί της οδού
ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ 34, περιοχής Ιλίου.
     Σχετικά με το διαμέρισμα β  ́ ορόφου, προσκομίστηκε εκτύπωση τελευταίου εξοφλημένου
λογαριασμού από τη ΔΕΗ, από την οποία προκύπτει πως έως και τις 10/7/2009 δεν υπήρχαν
ανεξόφλητες οφειλές ως προς τα Δ.Τ. – Δ.Φ. και ΤΑΠ.
     Καθώς  η παροχή είχε διακοπεί από τον Ιούλιο του 2009, ανατρέξαμε στο αρχείο μεταβολών
ΔΕΗ, να ελέγξουμε το συντελεστή παλαιότητας ακινήτου και να υπολογίσουμε το ΤΑΠ  για το
χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο και έπειτα. Σ’ αυτόν τον έλεγχο, διαπιστώσαμε πως υπήρχε κωδ.
Απαλλαγής στο ΤΑΠ,  και γι αυτό το λόγο, υπολογίσαμε στο ΤΑΠ αναδρομικά από το 2004 έως και
το 2009 και η οφειλή ανήλθε τελικά στο ποσό των 78,80 ευρώ (χωρίς πρόστιμα  και με έκπτωση
10% λόγω των ευνοϊκών ρυθμίσεων του ν 3801/2009),  η οποία και κατεβλήθη με το υπ’ αριθμ.
Α/5310/16-11-2009 διπλότυπο είσπραξης.
    Την 19-11-2009, η κυρία ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, κατέθεσε αίτηση επιστροφής του
ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέν , προσκομίζοντας και λογαριασμό παλαιότερης κατανάλωσης,
στον οποίο φαίνεται ξεκάθαρα πως γινόταν κανονική χρέωση στο Τ.Α.Π.
    Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με τη Δ.Ε.Η.  των Αγ.  Αναργύρων μας επιβεβαίωσαν πως η
παροχή χρέωνε κανονικά το ΤΑΠ, και ο κωδ. Απαλλαγής που βρήκαμε στο αρχείο μας, αφορούσε
μόνο το χρονικό διάστημα από την 10/7/2009 (οπότε και έγινε διακοπή στην παροχή),  έως και την
20/10/2009 (οπότε και έγινε επανασύνδεση της παροχής).
    Για το λόγο αυτό, από το σύνολο των 78,80 ευρώ που κατέβαλλε στο Δήμο μας η κυρία
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, το ποσό των 74,25 ευρώ εκ παραδρομής
κατεβλήθη (καθώς αφορούσε χρονικό διάστημα που το Τ.Α.Π. κατεβλήθη μέσω του λογαριασμού
της Δ.Ε.Η.), ενώ μόνο το ποσό των 4,55 ευρώ αφορούσε το χρονικό διάστημα από 10/7/2009 έως
και 20/10/2009 (διακοπή της παροχής)  και ορθά εισπράχθηκε.
    Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι πρέπει να γίνει επιστροφή χρημάτων ποσού « 74,25 ευρώ»
στην κυρία ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, καθώς τα χρήματα αυτά είχαν ήδη
καταβληθεί μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

   Το παραπάνω ποσόν θα βαρύνει τον Κ.Α εξόδων 80.8261.0001 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2010»,

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
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                                            ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή χρημάτων ποσού « 74,25 ευρώ» στην κυρία ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, καθώς τα χρήματα αυτά είχαν ήδη καταβληθεί μέσω του
λογαριασμού της ΔΕΗ, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.
   Το παραπάνω ποσόν θα βαρύνει τον Κ.Α εξόδων 80.8261.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2010.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


