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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 17/15-6-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 113/2016 
Περί επιστροφής ποσού 16,60 € στον Ιωάννη Σ. 

Προίσκο από ΤΑΠ, ως αχρεωστήτως  
εισπραχθέντος. 

  
     Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 15 Ιουνίου 
2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 10712/10-6-
2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 
που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται 
από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 
67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Παπαπανούσης Νικόλαος 

 
Παπανίκος ∆ηµήτριος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σταµούλης Ιωάννης ∆ρένης Αθανάσιος 

Μαυροειδή Βασιλική Βογιατζή Εµµανουέλα Γρίβα Παναγιώτα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος Χοροζάνης Αντώνιος 

∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης  

Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος  
Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων.  

Ρήγα Ιωάννα Ζάλης Αθανάσιος  

Φυλακτός Κων/νος Κόττας Βασίλειος  

Καστάνη Αικατερίνη Βαρελάς Κλεάνθης  

Κολάτας Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ.  

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μπερδελής Γεώργιος  

Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης  
   

 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Μεγαρέων και Ν. Περάµου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας ∆ηµοσθένης 
αντίστοιχα. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 110/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Φωτίου Σταύρος του Νικολάου. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 116/2016 αποφάσεως απεχώρησαν οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κοσµόπουλος Ελευθέριος, Βογιατζή Εµµανουέλα 
και Σταµούλης Ιωάννης. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου την  υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. 866/19-1-2016 αίτηση του κ. Προίσκου Ιωάννη  του Σωτηρίου, που 
έχει ως ακολούθως : 

«Με υπ’ αρ. ΟΙΚ 2005/720 (263)/8-12-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού 

µε πληροφορείται πως έχω οφειλή στον ∆ήµο (ΤΑΠ), 16.60 €  για οικόπεδο επί των οδών 

Ποσειδώνος & Ανώνυµη, επιφάνειας 598τ.µ.. 

Σας ενηµερώνω πως ποτέ δεν είχα στην κυριότητα µου το παραπάνω οικόπεδο και 

απλά ήµουν για ένα χρονικό διάστηµα πληρεξούσιος για πώληση του παραπάνω ακινήτου, 

το οποίο και τελικά µεταβίβασα. 

Παρακαλώ για τις άµεσες δικές σας ενέργειες προκειµένου να διαγραφεί η 

παραπάνω οφειλή που λανθασµένα έχει χρεωθεί σε εµένα και την οποία πλήρωσα µε το 

741/15-1-2016 διπλότυπο είσπραξης καθώς και όποιες άλλες οφειλές έχουν προκύψει 

λανθασµένα σε εµένα από παρελθόντα έτη. 

Σας επισυνάπτω το συµβόλαιο µεταβίβασης του ακινήτου 

(11612/2005/Παρασκευής Μακρυγιάννη, στο οποίο προσωπικά  ήµουν µόνο 

πληρεξούσιος),  το έγγραφο σας που µε πληροφορεί για την οφειλή καθώς και το 

διπλότυπο πληρωµής. Ευχαριστώ εκ των προτέρων». 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10521/18-6-

2016 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κ. Πολυχρόνη Ιεροθέου, µε θέµα:  
«Περί επιστροφής ποσού»,  η οποία έχει ως κάτωθι: 
Λαµβάνοντας υπ’ όψη : 

1.Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 866/19-1-2016 αίτηση ( µε το υπ’ αριθµ.11612 πωλητήριο 

συµβόλαιο). 

2.Την από 8/12/2015 ατοµική ειδοποίηση της ταµειακής υπηρεσίας . 

3.Το υπ’ αριθµ. 741/15-1-2016 διπλότυπο είσπραξης της ταµειακής υπηρεσίας. 

4.Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 10267/6-6-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών          

(Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου ). 

Εισηγούµαστε την επιστροφή του ποσού των 16,60 € το οποίο αφορά ΤΑΠ οικοπέδων έτους 

2015, το οποίο εξόφλησε ο Κος Προίσκος Ιωάννης του Σωτηρίου , µε το υπ’ αριθµ. 741/15-

1-2016 διπλότυπο είσπραξης της ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου µας. Η ανωτέρω χρέωση 

έγινε για οικόπεδο στην Κινέττα Μεγάρων επί των οδών Ποσειδώνος και Ανώνυµης , 

επιφανείας 598 τµ., στο οποίο όµως δεν ήταν κάτοχος αλλά πληρεξούσιος προς πώλησή του , 

σύµφωνα µε το 11612 πωλητήριο συµβόλαιο.   

Συν/να 

1. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 866/19-1-2016 αίτηση (µε το υπ’ αριθµ. 11612 επισυναπτόµενο 

πωλητήριο συµβόλαιο) 

2.Η από 8/12/2015 ατοµική ειδοποίηση της ταµειακής υπηρεσίας . 

3.Το υπ’αριθµ. 741/15-1-2016 διπλότυπο είσπραξης της ταµειακής υπηρεσίας. 

4.Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 10267/6-6-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών     

(Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου ). 
 

 Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψη την των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου την υπ΄ 
αριθµ. ΑΑΥ ΑΑΥ 247/26-5-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ’ αριθ. 
430/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας µε την οποία 
δεσµεύτηκε πίστωση ύψους  16,60 € σε βάρος του ΚΑ 00.8261.0003 του πρ/σµού 
εξόδων οικον. έτους 2016  για την «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 
(ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ.ΕΣΟ∆ΩΝ 8599/10-5-2016)» . 
 Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε & τις ∆/ξεις  του άρθρου 65 του Ν. 3852/10. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει την επιστροφή του ποσού των δεκαέξι  ευρώ και εξήντα λεπτών  

(16,60 €) από Τ.Α.Π. στον κ. Προίσκου Ιωάννη  του Σωτηρίου, ως αχρεωστήτως 
εισπραχθέντος,  σύµφωνα µε την εισήγηση που αναφέρεται στο ιστορικό της 
παρούσης. 

 
B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 113/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος 

 ∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 

Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος 

Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 

Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα Κόττας Βασίλειος 

 Φυλακτός Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 

 Καστάνη Αικατερίνη Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Ο Πρόεδρος της Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
Λιώτας ∆ηµοσθένης   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


