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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  4 - 11 - 2013 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 394/2013 
 
ΘΕΜΑ: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από ΕΕΤΗ∆Ε.     
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 4η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16989/31-10-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσίδης 
Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Καρράς Ευστράτιος, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς Γεώργιος, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Τσακαλίδης Ηρακλής, Χοΐδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Βούζας 
Ηλίας.  
 
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.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  δεν 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Ιωαννίδης Εµµ. 
έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σύµφωνα µε το άρθρο 26 παργ.13 του Β.∆. 17-5/15.06.1959 (ΦΕΚ 
114/59 τεύχος Α΄) προκειµένου να επιστραφούν χρηµατικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως 
εισπραχθέντα , απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση δηµοτικού συµβουλίου. 
 Με την 15170/26.09.2013 αίτησή της, η Καλτσογιάννη Αναστασία του Κωνσταντίνου, η  οποία είναι 
µισθώτρια του 9ου  δηµοτικού καταστήµατος στην οδό  Σοφοκλη .Βενιζέλου 24,  ζητά να της 
επιστραφεί το ποσό των τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (415,80 €)  που αφορά 
τις πέντε δόσεις έτους 2012 από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών 
(Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε),  το οποίο ενσωµατώθηκε στο λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και 
ανεξάρτητα από το ονοµατεπώνυµο του καταναλωτή που αναγράφεται στο λογαριασµό ηλεκτρικού 
ρεύµατος, υποκείµενος στο τέλος ή δικαιούχος των ευεργετηµάτων του άρθρου 53 του νόµου 
4021/2011 είναι ο κύριος του ακινήτου.  
    Γι’ αυτό το λόγο καλείται το ∆ηµοτικό συµβούλιο να ψηφίσει την έγκριση της επιστροφής των  
αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών  σε βάρος του Κ.Α 80.8261.02 του προϋπολογισµού 2013,  
που αφορούν το Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε),  
ποσού  415,80 € στο όνοµα Καλτσογιάννη Αναστασία του Κωνσταντίνου.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                      Οµόφωνα 

 
Α). Εγκρίνει την επιστροφή των  αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών  σε βάρος του Κ.Α 80.8261.02 
του προϋπολογισµού 2013,  που αφορούν το Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων 
επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε),  ποσού  415,80€ στο όνοµα Καλτσογιάννη Αναστασία του Κωνσταντίνου.  
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                         Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 394/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  5 - 11 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


