
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 21o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Αριθµ. Αποφ. 149                                                                                                         
Συνεδρίαση της 20/7/2020    
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε
 η πρόσκληση 27534/16-7-2020
 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 20 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου

κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης ) η συνεδρίαση της Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών 

κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 24969/2

επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4

Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13

και την 163/33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

             

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξ

συνεδρίασης. 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               
2.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      
3.∆αµάσκος Νικόλαος                           
4.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                           
5.Ξαγοράρης Νικόλαος 
 

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ :  «Επιστροφή χρηµάτων στον κ. Κ****** Α******* λόγω εσφαλµένης 

είσπραξης ποσού βάσει του ΦΕΚ4647/2019 ΑΡΘΡΟ 51 ΠΑΡ 2 ».

 

 

Ο Aντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση  στο Σώµα το 

ηµερήσιας διάταξης το οποίο αφορά επιστροφή χρηµάτων στον κ. Κ****** Α******* λόγω 

εσφαλµένης είσπραξης ποσού βάσει του ΦΕΚ4647/2019 ΑΡΘΡΟ 51 ΠΑΡ 2  

      

ΑΙΤΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : Λόγω εσφαλµένης είσπραξης ποσού διότι δεν είχε διευκρινιστεί η εφαρµογή 

του ΦΕΚ 4647/2019.  

 

 

 

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                                                         

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 1o  
                                                                                                      

                                                                                                                 
& ηµερ.που δόθηκε 

2020 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 20 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου

κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης ) η συνεδρίαση της Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών 

κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 24969/2-7-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που 

επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4

Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13—3-2020, 40/20930/31

2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               1.Βαρελάς Πέτρος                                                                                     
2.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      2.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
3.∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   3.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    
4.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                           4.Κωφός ∆ηµήτριος                                                                                     

5.Παυλίδου Όλγα                                                                                       

ΘΕΜΑ :  «Επιστροφή χρηµάτων στον κ. Κ****** Α******* λόγω εσφαλµένης 

είσπραξης ποσού βάσει του ΦΕΚ4647/2019 ΑΡΘΡΟ 51 ΠΑΡ 2 ». 

ρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση  στο Σώµα το 

ηµερήσιας διάταξης το οποίο αφορά επιστροφή χρηµάτων στον κ. Κ****** Α******* λόγω 

εσφαλµένης είσπραξης ποσού βάσει του ΦΕΚ4647/2019 ΑΡΘΡΟ 51 ΠΑΡ 2  

ΑΙΤΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : Λόγω εσφαλµένης είσπραξης ποσού διότι δεν είχε διευκρινιστεί η εφαρµογή 

 

                                                                                                                                                       
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                      
                                                                                                                 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 20 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 

κεκλεισµένων των θυρών ( δια ζώσης ) η συνεδρίαση της Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών 

2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που 

επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του 

2020, 40/20930/31-3-2020 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Βαρελάς Πέτρος                                                                                     
2.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
3.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    
4.Κωφός ∆ηµήτριος                                                                                     
5.Παυλίδου Όλγα                                                                                       

ΘΕΜΑ :  «Επιστροφή χρηµάτων στον κ. Κ****** Α******* λόγω εσφαλµένης 

ρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση  στο Σώµα το   1o  θέµα  της 

ηµερήσιας διάταξης το οποίο αφορά επιστροφή χρηµάτων στον κ. Κ****** Α******* λόγω 

εσφαλµένης είσπραξης ποσού βάσει του ΦΕΚ4647/2019 ΑΡΘΡΟ 51 ΠΑΡ 2   

ΑΙΤΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : Λόγω εσφαλµένης είσπραξης ποσού διότι δεν είχε διευκρινιστεί η εφαρµογή 

ΑΔΑ: 6ΞΖΚΩΨ8-3ΦΜ



 

Ο Αντιπρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του     

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπόψη της το θέµα, την πρόταση του Αντιπροέδρου, την εισήγηση  και έχοντας 

υπόψη τις κείµενες διατάξεις   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.  Την επιστροφή χρηµάτων στον κ. Κ****** Α******* λόγω εσφαλµένης είσπραξης ποσού 

βάσει του ΦΕΚ4647/2019 ΑΡΘΡΟ 51 ΠΑΡ 2  

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 149/2020    

 

 

      Ο ANTIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ                                                       

  ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ  

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                             

 Ακριβές Απόσπασµα 
Αχαρνές Αυθηµερόν 

 
                                                    Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ 

 

Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               

∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   

Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  

Ξαγοράρης Νικόλαος 

ΑΔΑ: 6ΞΖΚΩΨ8-3ΦΜ
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