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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 4/2016 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του
Δήμoυ Ορεστιάδας» της 17 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27/2016
ΘΕΜΑ 8ο: Επιστροφή τροφείων λόγω εκ παραδρομής καταβολής
Στην Ορεστιάδα σήμερα 17 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του
Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 234/12-02-2016 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση τρία (3) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος
2.-Αρχοντίδης
Αρχοντής
3.-Μουχταρίδου Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ
Βαρσαμακίδης Δημήτριος
Κεσούδη Παναγιώτα
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν
και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του
Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας
Κόφκελη Αρετή για τηv τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:
κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
Ο Μπανίδης Δημήτριος κατέθεσε αίτηση, με την οποία επιθυμεί την
επιστροφή ποσού εβδομήντα (70,00) ευρώ που αφορά την καταβολή
τροφείων για τη φοίτηση του υιού του Μπανίδη Κωνσταντίνο στον 1ο Παιδικό
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Σταθμό για το μήνα Ιούλιο 2015 για το λόγο ότι καταβλήθηκε εκ παραδρομής
ενώ δεν φοίτησε το παιδί του το μήνα Ιούλιο 2015.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/2006)
«Διαγραφή χρεών» προβλέπεται ότι:
1.-Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται
ολόκληρα ή εν μέρει:
α)΄Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι
κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά.
β)΄Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της
είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η
χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.
γ)΄Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής,
εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της
διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα και
δ)΄Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους
δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά
τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο
του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο
είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
2.-Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου.
Επειδή σαφώς προκύπτει ότι εκ παραδρομής ο Μπανίδης Δημήτριος
κατέβαλε το ποσό των 70,00 ευρώ για τον μήνα Ιούλιο-2015 ενώ δεν
φοίτησε το μήνα αυτό, εισηγούμαι την επιστροφή του ποσού.
΄Υστερα από τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
είδε την αίτηση του Μπανίδη Δημήτριου έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
άρθρου 174 παρ. δ του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/2006) και ύστερα από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την επιστροφή του ποσού των εβδομήντα(70,00) ευρώ λόγω εκ
παραδρομής κατάθεσης(Καταβολή τροφείων για το μήνα Ιούλιο 2015 ενώ δεν
φοίτησε το παιδί του).
Διαθέτει πίστωση σε βάρος του ΚΑ 00.8261.01 του Π/Υ οικ. έτους
2016 ύψους 70€
α/α ΕΠΩΝΥ
ΟΝΟΜ ΟΝ.
Α.Φ.Μ
ΕΙΔΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟ
ΠΟΣ
ΜΟ
Α
ΠΑΤΡΟΣ
ΤΕΛΟΥΣ
ΓΙΑ
Ο
1
Μπανίδης
Δημήτρι Κωνσταν 112492567 Τροφεία για
Καταβολή
70,00
ος
τίνος
φοίτηση
τροφείων
στον 1o
για το μήνα
Παιδικό
Ιούλιο 2015,
Σταθμό
ενώ δεν
φοίτησε το
παιδί του
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 27/2016.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

