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Αριθ. πρωτ.: 25959

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 34η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 25-6-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 298/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 454,07
ΕΥΡΩ, ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ, ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΗ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 25 του μηνό̋ Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 25172/21-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Αννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 6)
Κων/νο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋
(τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 4o ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθ. 25650/25-6-2018
έγγραφο του τμήματο̋ Λογιστηρίου τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 244/2018 απόφαση του Δ.Σ. η κα Ελισσάβετ Σαραφίδου, με την με αριθ. πρωτ.
19089-17/5/2018 αίτησή τη̋ και προσκομίζοντα̋ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αιτήθηκε την επιστροφή
χρηματικού ποσού για εσφαλμένη χρέωση δημοτικών τελών στην παροχή τη̋ ΔΕΗ με αριθ. 6-02133510-01.
Η ω̋ άνω παροχή, για την οποία εκδίδεται λογαριασμό̋ στο όνομα του Σαραφίδη Παναγιώτη του Δημητρίου,
ηλεκτροδοτεί κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικία̋, ιδιοκτησία̋ τη̋ αιτούσα̋, και η χρέωση των δημοτικών
τελών θα έπρεπε να γίνεται με συντελεστή 1,61 € ανά m² (οικιακή χρήση), όπω̋ ορθά έχει καταχωρηθεί
στο πρόγραμμα Διαχείριση̋ Ακίνητη̋ Περιουσία̋ του Δήμου μα̋.
Όπω̋ πιστοποιείται από του̋ λογαριασμού̋ τη̋ ΔΕΗ που προσκόμισε η ενδιαφερόμενη, χρεωνόταν
εσφαλμένα από την ΔΕΗ με συντελεστή 4,70 € ανά m² (Γενική χρήση). Σύμφωνα με του̋ κατατεθέντε̋
λογαριασμού̋, για το χρονικό διάστημα από 14/12/2016 έω̋ και 3/5/2018, κατέβαλε για δημοτικά τέλη μέσω
λογαριασμών τη̋ ΔΕΗ το ποσό των 690,66 € αντί του ορθού ποσού των 236,59 € ω̋ εκ τούτου ανακύπτει
διαφορά ποσού 454,07 ω̋ αχρεωστήτω̋ καταβληθέντο̋.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντα̋ υπ’ όψη τα παραπάνω αποφάσισε την επιστροφή ποσού 454,07 € ω̋ αχρεωστήτω̋
καταβληθέντο̋ εκ παραδρομή̋ στην κα Ελισσάβετ Σαραφίδου. Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 275/2018
απόφασή του (Ορθή Επανάληψη τη̋ απόφαση̋ με αριθ. 244/2018 ) αποφάσισε ότι δικαιούχο̋ για την
είσπραξη του ω̋ άνω ποσού είναι ο Παναγιώτη̋ Σαραφίδη̋ του Δημητρίου με ΑΦΜ 006647052.

1

ΑΔΑ: ΨΟ75ΩΕΣ-Ν45
Κατόπιν των ανωτέρω, Σύμφωνα με:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α’ /87/7/7-6-2010).
Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
Το άρθρο 174 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α?8.6.2006).
Το άρθρο 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959).
Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 19089-17/5/2018 αίτηση.
Τι̋ υπ’ αριθ. 244 και 275/2018 Αποφάσει̋ Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλείσθε όπω̋,
εγκρίνετε τη διάθεση πίστωση̋ ποσού τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και επτά λεπτών
(454,07 €), που θα επιστραφεί ω̋ αχρεωστήτω̋ καταβληθέν στον Παναγιώτη Σαραφίδη του Δημητρίου με
ΑΦΜ 006647052, το οποίο αφορά σε εσφαλμένη χρέωση δημοτικών τελών μέσω ΔΕΗ και προέκυψε από
υπολογισμό σύμφωνα με συντελεστή γενική̋ χρήση̋ αντί του ορθού υπολογισμού με συντελεστή οικιακή̋
χρήση̋.
Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ανωτέρω δαπάνη̋, σύμφωνα με την Ε.Α.Υ. 675- 25/06/2018, βαρύνει τον Κ.Α.
00.8261.0005 με τίτλο «Διάφορε̋ επιστροφέ̋ εσόδων» του σκέλου̋ των εξόδων του προϋπολογισμού του
Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, για το οικονομικό έτο̋ 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α’ /87/7/7-6-2010).
3.Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
4.Το άρθρο 174 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α?8.6.2006).
5.Το άρθρο 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959).
6.Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 19089-17/5/2018 αίτηση.
7.Τι̋ υπ’ αριθ. 244 και 275/2018 Αποφάσει̋ Δημοτικού Συμβουλίου.
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντο̋ του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Κούβαρη, ο οποίο̋ ψήφισε ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωση̋ τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και επτά λεπτών
(454,07 €), που θα επιστραφεί ω̋ αχρεωστήτω̋ καταβληθέν στον Παναγιώτη Σαραφίδη του Δημητρίου με
ΑΦΜ 006647052, το οποίο αφορά σε εσφαλμένη χρέωση δημοτικών τελών μέσω ΔΕΗ και προέκυψε από
υπολογισμό σύμφωνα με συντελεστή γενική̋ χρήση̋ αντί του ορθού υπολογισμού με συντελεστή οικιακή̋
χρήση̋.
Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ανωτέρω δαπάνη̋, σύμφωνα με την Ε.Α.Υ. 675- 25/06/2018, βαρύνει τον Κ.Α.
00.8261.0005 με τίτλο «Διάφορε̋ επιστροφέ̋ εσόδων» του προϋπολογισμού του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋, για το οικονομικό έτο̋ 2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (298)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 26-6-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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