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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
165/2016
ης
από το πρακτικό της 14 / 31.10.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 17ο:

Εξέταση αιτήματος Μιχαήλ Κόρδεβα για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από
τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 7:00
μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 10059/27.10.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σκαπέτης Αντώνιος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Σμυρλής Βασίλειος
2
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
2

Προσήλθε στη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Προσήλθε στη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αστέριος Έξαρχος (Μαρμαρίνης),
Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου) και Βασίλειος Πλατής
(Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο Δήμαρχος
Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 183/2014
(ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λέτσιο.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 17ο:

Εξέταση αιτήματος Μιχαήλ Κόρδεβα για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από
τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Α. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 13 του Β.δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), προκειμένου να
επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογημένη
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την επιστροφή εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις.
Επίσης στο άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.δ. 318/69 αναφέρεται ότι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως
καταβληθέντων υπέρ δήμων και κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων κλπ. παραγράφονται μετά
τριετία από το τέλος του έτους στο οποίο έγινε η καταβολή τους.
Ο Κόρδεβας Μιχαήλ του Κυρίλλου, κάτοικος Λάπα 14 Λάρισα, είναι κάτοχος ενός ακινήτου στον
οικισμό Βελίκας της Τ.Κ. Μελιβοίας, για το οποίο χρεώνεται στην ΔΕΗ 66 τ.μ. στο όνομα της συζύγου
του Κόρδεβα Μαρίας και επίσης χρεώνεται με Χρηματικό κατάλογο τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού για 52 τ.μ. από τον Δήμο μας. Ο αιτών υπέβαλλε την αριθμ. πρωτ. 17078/23-122014 αίτησή του, με την οποία ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από τότε και
εξής (το αίτημά του έγινε δεκτό) και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων για κάθε έτος που
πλήρωσε στον Δήμο μας.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας προέβη στον επιτόπιο έλεγχο της οικίας του και από την
εμβαδομέτρηση του ακινήτου προέκυψε ότι: το εμβαδό της κατοικίας είναι 65,75 τ.μ. και το εμβαδό
βοηθητικού χώρου είναι 8,25 τ.μ. . Συνολικό εμβαδό 74,00τ.μ.
Από την λογιστική διαχείριση του Δήμου μας προέκυψε ότι :
- με το αριθμ. 103/24/01/2014 διπλότυπο είσπραξης ο αιτών εξόφλησε τα τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2013 ποσό 88,40 € πλέον προσαυξήσεων
ποσό 91,00 €.
- με το αριθμ. 3805/20/12/2012 διπλότυπο είσπραξης ο αιτών εξόφλησε τα τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2012 ποσό 88,40 €.
- με το αριθμ. 3945/1/12/2011 διπλότυπο είσπραξης ο αιτών εξόφλησε τα τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2011 ποσό 67,60 €.
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και αφού δημοτικός ταμίας βεβαιώνει την εισαγωγή του
αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντος ποσού στο δημοτικό ταμείο, σας καλώ να ψηφήσουμε την
έγκριση της επιστροφής του ανοικείως ή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 242,60 € στον αιτούντα
Κόρδεβα Μιχαήλ του Κυρίλλου λόγω διπλοπληρωμής.
Β. Επιπλέον από την αυτοψία προέκυψε ότι κατά το έτος αυτοψίας (2015) το εμβαδόν της οικίας του κ.
Κόρδεβα Μιχαήλ του Κυρίλλου ήταν 74 τ.μ. δηλαδή 8 τ.μ. επιπλέον των δηλωθέντων στην ΔΕΗ. Κατά
συνέπεια από το 2015 και εξής θα χρεώνεται με Χρηματικό κατάλογο 8 τ.μ. *1,70 €/τ.μ. = 13,60€/».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξει του άρθρου 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (Α΄114) : «Περί οικονομικής διοικήσεως
και λογιστικού των δήμων»,
- τις διατάξει του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν.δ. 318/69 (Α΄212) : «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των
εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Α. Εγκρίνουμε την επιστροφή του αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 242,60€, στον Κόρδεβα Μιχαήλ του
Κυρίλλου λόγω διπλοπληρωμής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Β. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο «Δι@ύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται
στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 165/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

