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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    20/06/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  140 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/20.06.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Καισαριανής, την 20η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,20/06/2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , ύστερα από 
την µε αριθµό πρωτ. 7335/16.06.2017, πρόσκληση  του Προέδρου του,  που 
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και ονοµαστικά 
οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Αξιώτης Χρήστος 
  4. Καραβασίλης Εµµανουήλ 4. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  6. Κολοβού Κων/να 6. Αλεξοπούλου Μαρία 
  7. Παπαγιάννης Ιωάννης   
  8. Βεχλίδη Μαρία  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Βασιλάκη Αικατερίνη  
13. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
14. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Γαβρίλης  Γεώργιος  
17. Καµπάκας Αντώνης  
18. Λυκούδης Αλεβίζος  
19. Βοσκόπουλος Χρήστος  



20. Κακανάκης Ευάγγελος  
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και η 
δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διαγραφής οφειλής και επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 
των µέχρι σήµερα εισπραχθέντων ποσών λόγω προφανούς λανθασµένης εγγραφής 
της φορολογητέας ύλης σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  της προϊσταµένης 
∆ηµοτικών Εσόδων κ. Ατραίδου Αναστασίαςη   οποία έχει ως εξής:    
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Καισαριανή: 12/ 06 / 17 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 7010 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
Πληροφορίες: κα Ατραϊδου Αναστασία  
Τηλ: 213 2010752              
 
 
                    
 
 
 
                                                           ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                                                   ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
                                  
 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση διαγραφής οφειλής και επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντα των µέχρι σήµερα 
εισπραχθέντων ποσών λόγω προφανούς λανθασµένης εγγραφής της φορολογητέας ύλης σε οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους  
 
Σχετ.:  1) Τα άρθρα 19, 93, 157, 170 και 174 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τεύχος Α’  
            «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»    



2)Ο Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2006 τεύχος Α’ «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
3) Η αρ.231/06-10-2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Κανονισµός Νεκροταφείου»  
4) Το Β.∆. 24-9/20-10-1958 ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α' «Περί προσόδων ∆ήµων και Κοινοτήτων»                              
5) Οι υπ’ αρ.βεβ. 42/1-04-2014, 25/4-5-2015, 17/12-5-2016, βεβαιωτικοί κατάλογοι οφειλής   υπέρ 
∆ήµου από «Τέλος χρήσης οστεοφυλακίου ετών 2014, 2015, 2016» οφειλές που  έχουν εισπραχθεί µε 
τα καταβληθέντα ποσά 19,00 ευρώ για έκαστη εγγραφή ήτοι σύνολο 57,00 ευρώ, υπ’ αριθµ. 2649/16-
5-2014, 3648/3-6-2015, 2246/20-5-2016 διπλότυπα είσπραξης, το υπ’ αριθµ. 5116/26-8-2013 
διπλότυπο είσπραξης µε το οποίο έχει εισπραχθεί το ποσό 9,50 ευρώ για τέλος χρήσης 
οστεοφυλακείου έτους 2013.  

            6) Ο υπ’ αρ. βεβ. 26/2-5-2017 βεβαιωτικός κατάλογος οφειλής υπέρ ∆ήµου από «Τέλος χρήσης   
             οστεοφυλακίου έτους 2017» που η οφειλή 19,00 ευρώ δεν έχει εισπραχθεί.   
      Παρακαλούµε όπως προβείτε σε επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθείσα της εισπραχθείσας οφειλής  του 
ποσού των 57,00 ευρώ των ετών 2014, 2015, 2016 από βεβαιωτικούς καταλόγους και της εισπραχθείσας 
οφειλής του ποσού 9,50 ευρώ από το διπλότυπο είσπραξης έτους 2013 που αφορούν Τέλος χρήσης 
οστεοφυλακείου σύνολο 66,50 ευρώ στην κ. Παραµύθη Αφροδίτη, κάτοικο Ζωγράφου Θ. Κολοκοτρώνη 45 µε 
Α.Φ.Μ. 106673189 και ∆.Ο.Υ. Ζωγράφου καθώς και σε διαγραφή της οφειλής της 19,00 ευρώ από τον βεβ 
καταλ. 26/2-5-2017 για Τέλος χρήσης οστεοφυλακείου έτους 2017 λόγω προφανούς λανθασµένης εγγραφής της 
φορολογητέας ύλης. Συγκεκριµένα µε βάσει το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6100/8-6-2017 έγγραφο-απάντηση του 
∆ηµοτικού Νεκροταφείου κατόπιν αίτησης .της οφειλέτριας, είχε    η κόρη της, κ. Παραµύθη Ελένη αγοράσει 
την 123-010 οστεοθήκη για να τοποθετηθούν τα οστά του συζύγου  της Παραµύθη Αφροδίτης, ,Παραµύθη 
Ιωάννη, και την ηµέρα της εκταφής µπέρδεψε τις έννοιες «οστεοφυλάκειο-οστεοθήκη» και ζήτησε από το 
προσωπικό του Κοιµητηρίου τα οστά να τοποθετηθούν στο οστεοφυλάκειο και ξεκίνησε η χρέωση για το υπ’ 
αριθµ. 01-8938 κιβώτιο.  
 
 
 
 
 
 
Τα οστά βρισκόντουσαν στην παραπάνω οστεοθήκη και ουδέποτε τοποθετήθηκαν στο οστεοφυλάκειο όπως 
ελέγχθει  το οστεοφυλάκειο και το πρόγραµµα που τηρεί το Κοιµητήριο, η οφειλέτρια δεν γνώριζε επίσης ότι 
δεν υπάρχουν τέλη για την οστεοθήκη . Οπότε ζητούµε την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών και την 
διαγραφή της υπάρχουσας ως άνω αναφέρθηκαν και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες,   
        Η επιστροφή των ποσών και η διαγραφή της οφειλής  των θα γίνει σύµφωνα µε τα ( 5 ) και ( 6 ) σχετικά 
στοιχεία.  
 
 
 
                                                                                                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                               ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
 
                                                                                              ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 
 

 
 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την λήψη 
σχετικής απόφασης 

                        

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 



Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την διαγραφή της  οφειλής και επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 
των µέχρι σήµερα εισπραχθέντων ποσών λόγω προφανούς λανθασµένης εγγραφής 
της φορολογητέας ύλης σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους η οποία θα γίνει 
σύµφωνα µε τα (5) και (6) σχετικά στοιχεία όπως αναφέρονται εισηγητικά . 

 
 

 
 
 
 

 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν 
µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους:  
2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης  5) 
Καραβασίλης Εµµανουήλ 6) Χριστοφής Μιχαήλ   7) Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης 
Ιωσήφ   9) Παπαγιάννης Ιωάννης 10) Βεχλίδη Μαρία 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
12) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  13) Βασιλάκη Αικατερίνη 14)Κοντόσταυλος Γεώργιος 
15) Κατσαρέλης Νικόδηµος  16) Σοφιανόπουλος Γεώργιο 17) Γαβρίλης Γεώργιος 
18)Καµπάκας Αντώνιος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βοσκόπουλος Χρήστος 21) 
Κακανάκης Ευάγγελος.  
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      21/06/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 


