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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2013..  

της ..29ης/10/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..202/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..29ης/10/2013.. της ..24ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Σήµερα την ..29η Οκτωβρίου 2013.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..36097/25-10-2013.. 
πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο 
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και 
λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 
3463/2006 (∆.Κ.∆.),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/29-10-2013  Απόφασης της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ιονύσου περί δωρεάν παραχώρησης τάφου εξαετούς ταφής στο κοιµητήριο της 
∆.Κ.∆ιονύσου, λόγω οικονοµικής αδυναµίας  της ενδιαφερόµενης οικογένειας».                                                                                                                  
ΘΕΜΑ 1ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
 

� ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας)  προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας)  προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Εκποίηση άχρηστων αντικειµένων». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή Μηχανηµάτων Έργου (ΜΕ) των πρώην ∆ήµων και Κοινοτήτων από τον   
Καλλικρατικό ∆ήµο ∆ιονύσου για την Αλλαγή της Άδειας Κυκλοφορίας τους στα Στοιχεία  
του Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Πράσινη παρέµβαση σε 
κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της ∆.Κ. Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Προγραµµατισµός σύναψης δύο (2)  συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 
συγχρηµατοδοτούµενου έργου Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή,µεταποίηση και προώθηση 
οπωροκηπευτικών-βιολογικών γεωργικών προιόντων και ειδών ανθοκοµίας  (πρόγραµµα 
ΤΟΠΕΚΟ)» 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της αριθ. 74/2013 απόφασης του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» µε θέµα Β΄ αναµόρφωση 
προϋπολογισµού οε 2013». 
ΘΕΜΑ 10ο: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 11ο:  «Λήψη απόφασης για τη Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο ∆ιονύσου, για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Υποβολή της αριθ.293/27-9-2013 απόφασης της  Ο.Ε. περί Έκθεσης 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης  προϋπολογισµού ∆ήµου Β τριµήνου οε2013». 
ΘΕΜΑ 13ο:  «8η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ο.ε. 2013». 
ΘΕΜΑ 14ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 15ο:  «Έγκριση ανάθεσης προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆. αυτού 2013-2014. 
ΘΕΜΑ 16ο: «Παραγραφή οφειλών του ∆ήµου έως το έτος 2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Καθορισµός Πιστωτικού ιδρύµατος για άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού προθεσµιακής 
κατάθεσης». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση τεχνικού προγράµµατος έργων έτους 2014». 
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           Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..29.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, 
η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  ∆ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. 
 
� Η Συνεδρίαση διεκόπη σύµφωνα µε το άρθρο 7 § 13 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (134/27-06-2011 Α∆Σ)  την 24:00 για την εποµένη 30/10/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα  
12:00 µ.µ. 

 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος και Πασιπουλαρίδης Αβραάµ απουσίαζαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 7 και 8 της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέµατος  της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του Εκτός Ηµερήσιας 
∆ιάταξης θέµατος 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
9. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
16. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
18. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
19. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
20. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
21. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
22. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
23. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
24. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
26. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
27. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
28. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
29. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
8. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
9. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
10. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
11. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
12. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
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• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 4,5,6,13 και 15  
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 3,4,5,6,7,8,9 
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου και 6ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
2,3,4,5,6,10, 13 και 18 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 10 και 
13 της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Παπαβασιλείου Χρήστος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κοντάκη Κυριάκος, Χιώτης Ηρακλής, Πέππα Αγελική και Λουκάτος Παναγής 
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – ενηµερώσεων.  

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια συζήτησης του 
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασιλείος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέµατος. 

 
Αποχωρήσεις 
• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. Μπούσµπουρας Αθανάσιος και Λουκάτος Παναγής αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 10ο θέµα  της Ηµερήσιας διάταξης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»,προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 2ο θέµα, δεδοµένου 
ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ενδιαφερόµενοι δηµότες. 

� Για το 14ο θέµα «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων»,παραβρέθηκε στη συνεδρίαση 
και  ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος. 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..202/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..2ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου ∆υναµικού κ. Σακελλαρίου ∆ιονύσιο, για να 
προβεί στην εισήγηση. 
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Ο  Αντιδήµαρχος  κ.  Σακελλαρίου ∆ιονύσιος ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 
 
 Θεσµικό πλαίσιο  
Το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισµού αποτελούν , οι 
ρυθµίσεις των άρθρων 21 και 22 του Β∆ 24/9-20/10/1958 όπως µεταβλήθηκαν και συµπληρώθηκαν 
αργότερα µε τους νόµους 25/1975, 429/76, 1080/80(άρθρα 4,5,17 και 20), 1828/89 (άρθρο 25 παρ. 
12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ.6 και 27 παρ.4), 2307/95 (άρθρο 7 παρ.3 κα 4), 2503/97 (άρθρο 9 
παρ.14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ.3) και 3345/05 (άρθρο 5), µαζί µε τις περί απαλλαγών από τα 
ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν1416/84 και 7 παρ.26 του Ν2307/95. 
  
Ιστορικό  
 Η Τεχλικίδης Μ. Α.Ε. είναι κάτοχος ενός ακινήτου στην οδό Αργοναυτών & Κοµνηνών 12 στη 
∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς το οποίο ηλεκτροδοτείται εδώ και πολλά χρόνια από την παροχή 
ρεύµατος 00827542 και λειτουργεί ως ξενοδοχείο. 
 Στο λογαριασµό της ∆ΕΗ χρεωνόταν έως και 15/04/2011 για 1803 m2 Τ.Α.Π. και ∆ηµοτικά 
Τέλη(Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού) για επαγγελµατικό χώρο. 
 Στις 15/04/2011 κατέθεσε στο Τµήµα Εσόδων δήλωση του Τ.Α.Π. µε την οποία διαπιστώθηκε 
ότι χρεωνόταν Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού για 1803 m2 ενώ θα έπρεπε , ως ξενοδοχείο , να 
χρεώνεται µε λιγότερα (πλασµατικά m2). 
 Στις 12/07/2011 η PFT Τουριστική & Ψυχαγωγική ΕΠΕ , η οποία φαίνεται ως εκµισθώτρια , 
του ξενοδοχείου από 20/02/2007, έκανε αίτηση µε αριθµό πρωτοκόλλου 22666-12/07/2011 µε την 
οποία ζητά να της επιστραφούν τα ∆ηµοτικά Τέλη τα οποία έχει πληρώσει παραπάνω ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα. 
 Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο της  PFT Τουριστική & Ψυχαγωγική ΕΠΕ να 
προσκοµίσει στο Τµήµα Εσόδων βεβαίωση από τη ∆ΕΗ από την οποία θα προκύπτουν τα ποσά που 
έχει εισπράξει η ∆ΕΗ , προκειµένου να υπολογιστεί το ακριβές ποσό που πρέπει να επιστραφεί. 
 Στις 30/04/2013 προσκοµίστηκαν τα στοιχεία στην υπηρεσία µας και προβήκαµε στον 
προσδιορισµό του ακριβές ποσού προς επιστροφή. 
 
 Λαµβανοµένου υπ’ όψη το Θεσµικό Πλαίσιο, τα παραπάνω σχετικά, τα οριζόµενα στο άρθρο 
2 παρ.4 του Ν25/1975(ΦΕΚ 74/21-4/1975) «… προκειµένου περί των ξενοδοχείων ύπνου, οι µεν 
χώροι οι διατιθέµενοι προς ύπνον ως και οι βοηθητικοί τούτων θεωρούνται ως κατοικίαι και τα επ’ 
αυτών τέλη υπολογίζονται επί τον ισχύοντα δια τας κατοικίας συντελεστήν, οι δε λοιποί χώροι 
(αίθουσαι διαλέξεων, εστιατόρια κ.λπ.) θεωρούνται ως ανήκοντες εις την κατηγορίαν των λοιπών 
ακινήτων και τα επ’ αυτών τέλη υπολογίζονται επί τον ισχύοντα δια τον κατά την κατηγορίαν 
συντελεστήν, εφαρµοζόµενων εν προκειµένω των διατάξεων του εδ. β’ της παρ.2 του άρθρου 3 του 
παρόντος.».  και την υπ’ αριθµό 4142/88 ∆ι∆ικ 1989 σελ.960 Απόφαση ΣτΕ στην οποία ορίζεται ότι : 
«ως βοηθητικοί των υπνοδωµατίων χώροι έδει να θεωρηθούν και να υποβληθούν εις τέλος 
υπολογιζόµενον επί τον δια τας κατοικίας ισχύοντα συντελεστήν εκ του ισογείου η είσοδος υπηρεσίας 
και ο διάδροµος και εκ του υπογείου ο χώρος των πλυντηρίων, εφ’ όσον, ως ανελέγκτως δέχεται, οι 
χώροι ούτοι ``έχον άµεσον σχέσιν προς τον επιδιωκόµενο δια των υπνοδωµατίων σκοπόν``, ενώ οι 
λοιποί χώροι (ήτοι αίθουσα πρωϊνού, µαγειρίον, κυρία είσοδος, χώρος υποδοχής, µπαρ, σαλόνι, 
αποθήκη υπογείου, µηχανοστάσιον, κλιµακοστάσιον και αποθήκη δώµατος) έδει να υποβληθούν εις 
τέλος επί τον ισχύοντα δια τους ``λοιπούς χώρους`` συντελεστήν», καθώς και το υπ’ αριθµό 
πρωτοκόλλου 22666/11-15/032012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µε θέµα 
«Υπολογισµός τετραγωνικών επί ακινήτου ιδιοκτησίας Τεχλικίδη Μ. Α.Ε. , τα έγγραφα που έχουν 
προσκοµιστεί στην υπηρεσία µας από όπου προκύπτει το ποσό που έχει εισπράξει η ∆ΕΗ για 
∆ηµοτικά Τέλη, τις 79/2007,59/2009 και 257/2011 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
αναµόρφωσης και καθορισµού Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού, τις δηλώσεις ΤΑΠ που έχουν 
κατατεθεί στην υπηρεσία µας, το άρθρο 26 παρ.1 Ν∆318/69 (στο οποίο ορίζεται ότι αξιώσεις 
επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ των δήµων φόρων, τελών, δικαιωµάτων κ.λπ. 
παραγράφονται µε την παρέλευση τριετίας από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η καταβολή 
και το άρθρο 26 παρ.13 Β∆17/5-15/6/1959 για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων , 
προτείνουµε την επιστροφή του ποσού των 10.390,47 € στην PFT Τουριστική & Ψυχαγωγική ΕΠΕ. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65  και 67  του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 και του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Oι ρυθµίσεις των άρθρων 21 και 22 του Β∆ 24/9-20/10/1958 όπως µεταβλήθηκαν και 

συµπληρώθηκαν αργότερα µε τους νόµους 25/1975, 429/76, 1080/80(άρθρα 4,5,17 και 20), 
1828/89 (άρθρο 25 παρ. 12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ.6 και 27 παρ.4), 2307/95 (άρθρο 7 παρ.3 
κα 4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ.14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ.3) και 3345/05 (άρθρο 5), µαζί µε τις 
περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν1416/84 και 7 
παρ.26 του Ν2307/95. 

� Την αίτηση µε αριθµό πρωτοκόλλου 13283-30/04/2013 της PFP Τουριστική & Ψυχαγωγική ΕΠΕ. 
� Την εξώδικη διαµαρτυρία µε αριθµό πρωτοκόλλου 31667-19/10/2012 της PFP Τουριστική & 

Ψυχαγωγική ΕΠΕ. 
� Την αίτηση µε αριθµό πρωτοκόλλου 22666-12/07/2011 της PFP Τουριστική & Ψυχαγωγική ΕΠΕ 
� Τη δήλωση κτίσµατος της Τεχλικίδης Μ. Α.Ε. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με  ψήφους 33 υπέρ και 1 Λευκή  

Η ∆.Σ. κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη  δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανάφερε στην 
τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Tην  επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων του ποσού των 10.390,47 € στην PFT Τουριστική & 
Ψυχαγωγική Ε.Π.Ε, µε ΑΦΜ 998697028 (∆ΟΥ Κηφισιάς) και έδρα τη ∆Κ ∆ροσιάς του ∆ήµου 
∆ιονύσου επί της οδού Αργοναυτών και Κοµνηνών αριθµός 12 . 
 

 

Πίνακας Ανάλυσης Ποσού  

Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων 
     

    Εισπράχθηκαν Τέλη 
Καθαριότητας & Φωτισµού για : 

Έπρεπε να εισπραχθούν Τέλη 
Καθαριότητας & Φωτισµού για 
: 

∆ιαφορά 

1/1/2008 15/4/2011 1803,00 τ.µ. 1131,44 τ.µ. -10.246,31 € 
3/6/2011 31/5/2012 1004,00 τ.µ. 1131,44 τ.µ. 572,22 € 

31/5/2011 23/10/2013 1245,00 τ.µ. 1131,44 τ.µ. -716,38 € 

Συνολικό ποσό για επιστροφή :  -10.390,47 € 

Πίνακας Ανάλυσης Ποσού  
Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων 

     

    Εισπράχθηκαν Τέλη 
Καθαριότητας & Φωτισµού για : 

Έπρεπε να εισπραχθούν Τέλη 
Καθαριότητας & Φωτισµού για 
: 

∆ιαφορά 

1/1/2008 15/4/2011 1.803,00 τ.µ. 1.131,44 τ.µ. -10.246,31 € 
3/6/2011 31/5/2012 1.004,00 τ.µ. 1.131,44 τ.µ. 572,22 € 

31/5/2011 23/10/2013 1.245,00 τ.µ. 1.131,44 τ.µ. -716,38 € 

Συνολικό ποσό για επιστροφή :  -10.390,47 € 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.  

ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

                                                                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 

 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.             

 ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 

  
  Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 07/11/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Καρασαρλής Αναστάσιος 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Εσόδων Περιουσίας -Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 
 
 
 
 

 


