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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 6 - 6 - 2011
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621
Αριθ. Απόφ. 181/ 2011
ΘΕΜΑ: Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών στους α) κα Σηφάκη Νικολέτα και β)
κ. Σαβόγλου Ανδρέα.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6ην του µήνα Ιουνίου του έτους
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 7189/2-6-2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από
το σύνολο των 33 µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ,
Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή,
Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος,
Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος Σάββα Αικατερίνη,
Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Παυλίδου Λαµπρινή,
Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ :
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης
Γεώργιος, Κατσαρός Ιωάννης.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Καζαντζίδης
Γεώργιος έθεσε υπ’ όψιν των µελών :
Α.
Έχοντας υπ’ όψη µας:
1) Τις
διατάξεις
των
άρθρων 21 και 22 του Β∆ 24-9/20-10-1958 περί
θεσµοθέτησης των τελών καθαριότητας και φωτισµού ηλεκτροδοτούµενων
χώρων, τα οποία ενοποιήθηκαν σε ενιαίο τέλος από τις διατάξεις του άρθρου
25 παρ. 12 του Ν 1828/89 και τροποποιήθηκαν µε τον Ν 25/75.
2) Τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις από τις διατάξεις του Ν 25/75, των
άρθρων 4, 5 του Ν 1080/80, του άρθρου 25 του Ν 1828/89, του άρθρου 37
του Ν 2072/92, του άρθρου 16, παρ. 6 και άρθρου 27, παρ. 3 και 4 του
Ν 2130/93, του άρθρου 7, παρ. 26 του Ν 2307/95, του άρθρου 10, παρ. 16 του Ν
2503/97 και του άρθρου 25, παρ. 3 του Ν 2539/97.
3) Το άρθρο 10 του Ν 1080/80, όπως συµπληρώθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 25, παρ. 13, του Ν 1828/89 περί δηµοτικού φόρου ηλεκτροδοτούµενων
χώρων ή µη.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν 2130/93 περί επιβολής τέλους ακίνητης
περιουσίας υπέρ των ∆ήµων.
5) Την υπ΄ αριθµό 244/95 Α.∆.Σ. περί καθορισµού συντελεστού Τ.Α.Π..
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6) Το άρθρο 26, της παρ. 13, του Β∆ 17-5/15-6-1959, σύµφωνα µε το οποίο
µπορούν να επιστραφούν χρηµατικά ποσά στους δικαιούχους (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α
59774/86), που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως.
7) Το άρθρο 90, της παρ. 2, του Ν 2362/95 το οποίο αναφέρει ότι: «κάθε
απαίτηση για επιστροφή χρηµατικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος,
παραγράφεται µετά την παρέλευση τριετίας από την καταβολή του».
8) Την υπ΄ αριθµό 4753/13-04-2011 αίτηση της κ. ΣΗΦΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ που αφορά την επιστροφή χρηµατικού ποσού από δηµοτικά τέλη
καθαριότητας και φωτισµού, δηµοτικού φόρου ηλεκτροδοτούµενου χώρου και
τέλους ακίνητης περιουσίας που προέκυψαν από τη διαφορά εµβαδού στο
λογαριασµό του διαµερίσµατος του 2ου + 3ου ορόφου, της οικοδοµής
στην οδό Ν. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ αρ. 6, µε αριθµό παροχής 20562273.
9) Την υπ΄ αριθµό 4090/30-03-2011 αίτηση του κ. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ του
ΣΩΤΗΡΙΟΥ που αφορά την επιστροφή χρηµατικού ποσού από δηµοτικά
τέλη καθαριότητας και φωτισµού, δηµοτικού φόρου ηλεκτροδοτούµενου χώρου
και τέλους ακίνητης περιουσίας που προέκυψαν από την διαφορά εµβαδού
του λογαριασµού των κοινοχρήστων της οικοδοµής στην οδό
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 34, µε αριθµό παροχής 2 20510445 - 01.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α) Την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δηµοτικών τελών που αφορούν την
διαφορά εµβαδού των κοινοχρήστων της οικοδοµής, που βρίσκεται επί της
οδού Ν. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ αρ. 6, µε αριθµό παροχής 20562273, ως εξής:
1) ∆ηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού:
2008
2009
2010
Σύνολο
λεπτά).

1,43 ευρώ (Συντελεστής ∆.Τ.) Χ 54 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 77,22 ευρώ
1,46 ευρώ (Συντελεστής ∆.Τ.) Χ 54 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 78,84 ευρώ
1,46 ευρώ (Συντελεστής ∆.Τ.) Χ 54 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 78,84 ευρώ
∆. Τ. = 234,90 € (∆ιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα

2) ∆ηµοτικός φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων:
2008 0,09 ευρώ (συντελεστής ∆.Φ.) Χ 54 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 4,86 ευρώ
2009 0,09 ευρώ (συντελεστής ∆.Φ.) Χ 54 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 4.86 ευρώ
2010 0,09 ευρώ (συντελεστής ∆.Φ.) Χ 54 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 4,86 ευρώ
Σύνολο ∆. Φ. = 14,58 € (∆έκα τέσσερα ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά).
3) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας:
2008 0,00035 (συντελεστής Τ. Α. Π.) Χ 0,65 (συντελεστής παλαιότητας του
συγκεκριµένου διαµερίσµατος) Χ 22 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) Χ 1050,00 ευρώ (τιµή ζώνης) =
5,26 ευρώ.
2009
0,00035 (συντελεστής Τ. Α. Π.) Χ 0,65 (συντελεστής παλαιότητας του
συγκεκριµένου διαµερίσµατος) Χ 22 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) Χ 1050,00 ευρώ (τιµή ζώνης) =
5,26 ευρώ.
2010
0,00035 (συντελεστής Τ. Α. Π.) Χ 0,65 (συντελεστής παλαιότητας του
συγκεκριµένου διαµερίσµατος) Χ 22 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) Χ 1050,00 ευρώ (τιµή
ζώνης) = 5,26 ευρώ.
Σύνολο Τ. Α. Π. = 15,77 € (∆έκα πέντε ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτά).
Γενικό σύνολο επιστρεφόντων δηµοτικών τελών - δηµοτικού φόρου τέλους ακίνητης περιουσίας (∆. Τ. – ∆. Φ. – Τ. Α. Π.) = 234,90 ευρώ + 14,58
ευρώ + 15,77 ευρώ = 265,25 € (∆ιακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι
πέντε λεπτά).
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Β) Την ψήφιση πίστωση 265,25 ευρώ σε βάρος του
του Οικονοµικού έτους 2011.

ΚΑ 8261προϋπολογισµού

Γ). Την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δηµοτικών τελών που αφορούν την
διαφορά εµβαδού των κοινοχρήστων της οικοδοµής, που βρίσκεται επί της
οδού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 34, µε αριθµό παροχής 2 20510445 01, ως εξής:
1) ∆ηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού:
2008
2009
2010
Σύνολο

1,43 ευρώ (Συντελεστής ∆.Τ.) Χ 30 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 42,90 ευρώ
1,46 ευρώ (Συντελεστής ∆.Τ.) Χ 30 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 43,80 ευρώ
1,46 ευρώ (Συντελεστής ∆.Τ.) Χ 30 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 43,80 ευρώ
∆.Τ. = 130,50 € (Εκατό τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτά)

2) ∆ηµοτικός φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων:
2008 0,09 ευρώ (συντελεστής ∆.Φ.) Χ 30 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 2,70 ευρώ
2009 0,09 ευρώ (συντελεστής ∆.Φ.) Χ 30 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 2,70 ευρώ
2010 0,09 ευρώ (συντελεστής ∆.Φ.) Χ 30 τ.µ. (διαφορά εµβαδού) = 2,70 ευρώ
Σύνολο ∆.Φ. = 8,10 € (Οχτώ ευρώ και δέκα λεπτά)

Γενικό σύνολο επιστρεφόντων δηµοτικών τελών και δηµοτικού φόρου (∆.Τ. –
∆.Φ.) = 130,50 ευρώ + 8,10 ευρώ = 138,60 € (Εκατό τριάντα οχτώ ευρώ και
εξήντα λεπτά).
∆). Την ψήφιση πίστωσης 138,60 ευρώ σε βάρος του
ΚΑ 8261
προϋπολογισµού του Οικονοµικού έτους 2011.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και
τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αιτήσεις των ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δηµοτικών τελών της κ.
ΣΗΦΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που αφορούν την διαφορά εµβαδού των
κοινοχρήστων της οικοδοµής, που βρίσκεται επί της οδού Ν. ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ
αρ. 6, µε αριθµό παροχής 20562273, ποσού 234,90 ευρώ + 14,58 ευρώ + 15,77
ευρώ = 265,25 € (∆ιακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά).
Β). Ψηφίζει πίστωση 265,25 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 8261 Οικονοµικού έτους
2011 για την επιστροφή τους στην δικαιούχο.
Γ). Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δηµοτικών τελών του κ.
ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ που αφορά την επιστροφή χρηµατικού
ποσού από δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού, δηµοτικού φόρου
ηλεκτροδοτούµενου χώρου και τέλους ακίνητης περιουσίας που προέκυψαν από
την διαφορά εµβαδού του λογαριασµού των κοινοχρήστων της οικοδοµής
στην οδό ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 34, µε αριθµό παροχής 2
20510445 συνολικού ποσού επιστρεφόµενων δηµοτικών τελών και δηµοτικού
φόρου (∆.Τ. – ∆.Φ.) = 130,50 ευρώ + 8,10 ευρώ = 138,60 € (Εκατό τριάντα
οχτώ ευρώ και εξήντα λεπτά).
∆) Ψηφίζει πίστωση 138,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 8261 προϋπολογισµού του
Οικονοµικού έτους 2011 για την επιστροφή τους στον δικαιούχο.
Ε) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας και την έκδοση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων στο όνοµα των δικαιούχων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 181/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
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Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 7 - 6 - 2011
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος ∆.Σ.
Γεώργιος Ακτσελής
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