
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ αριθµ. 25/04-11-2016  πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 

 
Αριθµ. Απόφ. 425/2016      ΘΕΜΑ: «Επιστροφή αχρεωστήτως  

καταβληθέντων και εισπραχθέντων ποσών». 
 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 04η-11-2016 ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
37217/31-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα   
24   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Πράτανος Απόστολος Προσήλθε στο 4ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης το οποίο 
συζητήθηκε 1ο. 

8 Γκιζάρης Στέργιος 8 Σαµαράς Σωκράτης 

9 Ζελιλίδης ∆αµιανός 9 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

10 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 
αποχώρησε µετά από τη συζήτηση του 
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

  

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Σαραφιανός Χρήστος    

21 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

22 Τσολάκης Απόστολος   

23 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   
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24 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης.  
 
Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
 
Λόγω απουσίας της προέδρου του ∆.Σ. προέδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Μοσχόπουλος 
Μοσχόπουλος και εισηγούµενος το 10Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε 
 
α) το άρθρο 26 παρ 1 του Β.∆. 318/23-10-69 σύµφωνα µε το οποίο «αξιώσεις επιστροφής 
αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ δήµων και κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωµάτων κλπ. 
παραγράφονται µετά τριετία από του τέλους του έτους καθ΄ο εγένετο η καταβολή.», 
 
β) το άρθρο 26 παρ 13 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') σύµφωνα µε το οποίο  
προκειµένου να επιστραφούν χρηµατικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα, 
απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Στη συνέχεια η πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την από 21-09-2016 εισήγηση της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, µε την οποία προτείνεται η επιστροφή συνολικού 
ποσού 4.192,88 € , λαµβάνοντας υπόψη: 

α) το µε υπ΄αριθµ. πρωτ. 29383/31-08-2016 έγγραφο της Πολεοδοµίας σύµφωνα µε το οποίο 

πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 141,09 ευρώ  το οποίο κατέβαλλε ο Αράπογλου Φώτιος µε το 

υπ΄αριθµό 4380Θ/28-07-2016 διπλότυπο είσπραξης  προκειµένου να πληρώσει το ΚΗ ψήφισµα 

για να εκδοθεί η άδεια δόµησης και δεν χρησιµοποιήθηκε από την υπηρεσία διότι ήτανε λάθος ο 

υπολογισµός του ποσού και στη θέση του εκδόθηκε νέο διπλότυπο β) το από 17/06/2016 

έγγραφο του τµήµατος λογιστηρίου σύµφωνα µε το οποίο εισπράχθηκε χαρτόσηµο και ΟΓΑ 

χαρτοσήµου µε το ∆Ε 2993Θ/12-08-2014 αξίας 42,00 ευρώ από τον Καρανικολή ∆ηµήτριο, µε το 

∆Ε 4937Θ/03-12-2014 αξίας 15,56 ευρώ από τον Στεφανίδη Στέφανο και µε το ∆Ε 6612Θ/27-11-

2015 αξίας 44,80 ευρώ από την ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ ΑΕ ενώ δεν έπρεπε να εισπραχθεί γιατί δεν 

αφορούσε µίσθωµα και γ) τη από 04/08/2016 εισήγηση του τµήµατος εσόδων µε την οποία 

πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 3.949,43 ευρώ το οποίο εισπράχθηκε µε το ∆Ε 6359Θ/31-12-

2014 και αφορά εισφορά σε χρήµα και έχει καταβληθεί από την Παρλαπάνη Σοφία του Νικολάου 

Ιωαννίδη διότι βάσει της διορθωτικής πράξης εφαρµογής 69/∆Θ/65 θα επαναβεβαιωθεί το αρχικό 

ποσό της εισφοράς και αυτό το ποσό θα συµψηφιστεί. 

β) τον σχετικό έλεγχο του Τµήµατος Ταµείου από τον οποίο διαπιστώθηκε η εκ παραδροµής 

είσπραξη από την Υπηρεσία των παραπάνω οφειλών, 

 προτείνεται η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών όπως αναφέρεται στον 

παρακάτω πίνακα και για τους λόγους που σ’αυτόν αναφέρονται: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΛΗΡΩΣΑΝΤΟΣ 

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 
ΠΟΣΟΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΟ 
ΠΟΣΟΝ 

1. Αράπογλου Φώτιος του 
Κωνσταντίνου 

∆εν χρησιµοποιήθηκε το παράβολο του ΚΗ 
ψηφίσµατος από την Πολεοδοµία για την έκδοση 
της άδειας δόµησης.  

4380Θ/28-
07-2016 

141,09€ 141,09€ 

2. Καρανικολής ∆ηµήτριος 
του Εµµανουήλ  

Έγινε παρακράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ενώ δεν έπρεπε διότι είναι 
αποζηµίωση χρήσης από καταγγελία µίσθωσης 
εκ µέρους του µισθωτή. 

2993Θ/12-
08-2014 

 

2.605,81€ 42,00€ 

3. Στεφανίδης Στέφανος του 
Γεωργίου  

Έγινε παρακράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ενώ δεν έπρεπε διότι είναι 
αποζηµίωση χρήσης από καταγγελία µίσθωσης 

4937Θ/03-
12-2014 

510,27€ 15,56€ 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΛΗΡΩΣΑΝΤΟΣ 

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 
ΠΟΣΟΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΟ 
ΠΟΣΟΝ 

εκ µέρους του µισθωτή.  

4. Νερούπολη Α.Ε. Έγινε παρακράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ενώ δεν έπρεπε διότι αφορά 
αναλογικό µίσθωµα επί της τιµής των εισιτηρίων. 

6612Θ/27-
11-2015 

6.568,50€ 44,80€ 

5. Παρλαπάνη Σοφία του 
Νικολάου Ιωαννίδη 

Βεβαιώθηκε ο χρηµατικός κατάλογος 00118/31-
12-2014 αξίας 45.300,92 ευρώ αλλά βάσει της 
69/∆Θ/65  θα επαναβεβαιωθεί το ίδιο ποσό 
οπότε πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 
3.949,43 ευρώ και να συµψηφιστεί.  

6359Θ/31-
12-2014 

3.949,43€ 3.949,43€ 

  ΣΥΝΟΛΟ  13.775,10€ 4.192,88€ 

      

 
Με τις  υπ΄αριθµ. 364/2016 και 426/2016 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκαν οι 
ανωτέρω πιστώσεις συνολικού ποσού 4.192,88 € σε βάρος του ΚΑ 02.40.8261.005 και  Κ.Α. 
02.00.8261.001 αντίστοιχα  πρ/µού οικ. Έτους 2016 (α/α 676) & (α/α 760) για τις ανωτέρω 
επιστροφές.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω η πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Αντιπροέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του Β.∆/τος 17/5-
15/6/1959, του Ν.∆. 318/1969  και του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
Εγκρίνει την επιστροφή συνολικού ποσού 4.192,88 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, 
όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα και για τους λόγους που σ’ αυτόν αναφέρονται:  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΛΗΡΩΣΑΝΤΟΣ 

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 
ΠΟΣΟΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΟ 
ΠΟΣΟΝ 

1 Αράπογλου Φώτιος του 
Κωνσταντίνου 

∆εν χρησιµοποιήθηκε το παράβολο του ΚΗ 
ψηφίσµατος από την Πολεοδοµία για την έκδοση 
της άδειας δόµησης.  

4380Θ/28-
07-2016 

141,09€ 141,09€ 

2 Καρανικολής ∆ηµήτριος 
του Εµµανουήλ  

Έγινε παρακράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ενώ δεν έπρεπε διότι είναι 
αποζηµίωση χρήσης από καταγγελία µίσθωσης 
εκ µέρους του µισθωτή. 

2993Θ/12-
08-2014 

 

2.605,81€ 42,00€ 

3 Στεφανίδης Στέφανος του 
Γεωργίου  

Έγινε παρακράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ενώ δεν έπρεπε διότι είναι 
αποζηµίωση χρήσης από καταγγελία µίσθωσης 
εκ µέρους του µισθωτή. 

4937Θ/03-
12-2014 

510,27€ 15,56€ 
 
 
 

4 Νερούπολη Α.Ε. Έγινε παρακράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ενώ δεν έπρεπε διότι αφορά 
αναλογικό µίσθωµα επί της τιµής των εισιτηρίων. 

6612Θ/27-
11-2015 

6.568,50€ 44,80€ 

5 Παρλαπάνη Σοφία του 
Νικολάου Ιωαννίδη 

Βεβαιώθηκε ο χρηµατικός κατάλογος 00118/31-
12-2014 αξίας 45.300,92 ευρώ αλλά βάσει της 
69/∆Θ/65  θα επαναβεβαιωθεί το ίδιο ποσό 
οπότε πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 
3.949,43 ευρώ και να συµψηφιστεί.  

6359Θ/31-
12-2014 

3.949,43€ 3.949,43€ 

  ΣΥΝΟΛΟ  13.775,10€ 4.192,88€ 

      

 
 

Για τα αναφερόµενα στον παραπάνω πίνακα ποσά δεσµεύτηκε πίστωση συνολικού ποσού 
4.192,88€ σε βάρος των ΚΑ 02.40.8261.005 και  Κ.Α. 02.00.8261.001 αντίστοιχα  πρ/µού οικ. 
Έτους 2016  (α/α 676) & (α/α 760) για τις ανωτέρω επιστροφές  
 
Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα των δικαιούχων µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 425/2016. 
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Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

          
     Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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