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ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 32ης/2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 11η  του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2016 
ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα. 13.30µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  
συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 
µε  αριθµό πρωτ. 10982/07-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 
4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                                                                         
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 
3. Βασιλάκη Αικατερίνη 
4. Τσιτσιρίδης Ιωσληφ 
5. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
6.Βούρλος ∆ηµήτριος                                                                    
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης   
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 10360/27.09.2016 
εισήγηση  της προϊσταµένης τµήµατος δηµοτικών εσόδων   του ∆ήµου  η οποία έχει 
ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καισαριανή 27 / 09 / 2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10360     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                               
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
Προϊσταµένη: κα Ατραϊδου Αναστασία  
         
                                                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                       ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ                             
                                            ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

                                             ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   
 
ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών 
 
Σχετ.: 1) Η αρ.πρωτ.10360/22-09-2016 αίτηση της ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΧΡΥΣΆΝΘΗΣ, κατοίκου Καισαριανής, διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου 
αρ.50, µε Α.Φ.Μ.042040792, ∆.Ο.Υ. Βύρωνα µε τα επισυναπτόµενα 
δικαιολογητικά 

           2)  Ο Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α'(Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων) 

           3) Ο N.3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α'(Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης) 

           4) Το Β.∆. 24-9/20-10-1958 ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α' «Περί προσόδων ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» 
           5) Ο Ν.25/1975 ΦΕΚ 74/1975 τεύχος Α’  
           6) Ο Ν.1080/1980 ΦΕΚ 246/1980 τεύχος Α’  
           7) Ο Ν.1828/1989 ΦΕΚ 2/1989 τεύχος Α’  
           8) O Ν.∆. 321/1969 ΦΕΚ 205/1969 τεύχος Α'   
           9) Η αρ.225/15 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
 
           Παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε τα ως άνω σχετικά, λάβετε απόφαση 
επιστροφής του ποσού των 49,60 ευρώ στην ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, 
κάτοικο Καισαριανής, διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.50, µε Α.Φ.Μ,042040792 
∆.Ο.Υ.Βύρωνα, καθώς σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα αποδεικτικά της ( 1 ) ως άνω 
αίτησης, ο χώρος της διεύθυνσης Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.97, που ηλεκτροδοτείται 
µε την αρ.παρ.08061715, επιβαρύνθηκε κατά το τελευταίο έτος µε το εν λόγω 
επιπλέον ποσό, λόγω χρέωσης Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους µε τιµή 3,98 ευρώ/τµ 
αντί για 1,50 ευρώ/τµ, ως µη όφειλε. 
            Καθώς τα ποσό που επιβαρύνθηκε ο νέος ιδιοκτήτης έχει εισπραχθεί 
ανταποδοτικά από το ∆ήµο µέσω του δικτύου της ∆ΕΗ, συµφωνούµε να επιστραφεί 
το ποσό όπως ορίζει η ως άνω ( 8 ) σχετική.   

                                                            
                                                                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                                                  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
                                                                                    ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
 
                                                                                       ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
                                         



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          Μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει  την επιστροφή του ποσού των 49,60 ευρώ στην ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, κάτοικο Καισαριανής, διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.50, µε 
Α.Φ.Μ,042040792 ∆.Ο.Υ.Βύρωνα, καθώς σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα 
αποδεικτικά της ( 1 ) ως άνω αίτησης, ο χώρος της διεύθυνσης Ηρώων Πολυτεχνείου 
αρ.97, που ηλεκτροδοτείται µε την αρ.παρ.08061715, επιβαρύνθηκε κατά το 
τελευταίο έτος µε το εν λόγω επιπλέον ποσό, λόγω χρέωσης Ενιαίου Ανταποδοτικού 
Τέλους µε τιµή 3,98 ευρώ/τµ αντί για 1,50 ευρώ/τµ, ως µη όφειλε. 
            Καθώς τα ποσό που επιβαρύνθηκε ο νέος ιδιοκτήτης έχει εισπραχθεί 
ανταποδοτικά από το ∆ήµο µέσω του δικτύου της ∆ΕΗ, συµφωνούµε να επιστραφεί 
το ποσό όπως ορίζει η ως άνω ( 8 ) σχετική.   
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
                                                                                  Καισαριανή  12/10/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    


