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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 29η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1185/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 07/06/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 04/06/2013.  

 

Θέµα 47
o 

Επιστροφή ποσού 1.661,17 ευρώ στην εταιρεία Hellas Online Α.Ε. ως αχρεωστήτως 
εισπραχθέντος. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  

• Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. 
Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.  3852/ΦΕΚ  87Α /07.06.10  <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης>> όπως τροποποιήθηκε 
συµπληρώθηκε και ισχύει µε το Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/11-4-2012) 

2.  Τον Ν. 2362/95 <<Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους>> όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/2010 <<Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής>>(ΦΕΚ 238 τ. Α’ /27-
12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2494/τ. Β’/4-11-2011) 

4. Την από 27/03/2013 επιστολή της εταιρείας HELLAS ONLINE µε την οποία αιτείται την 
επιστροφή του ποσού των 1.661,17 ευρώ που εκ παραδροµής κατέβαλε δύο φορές για οφειλή 
τελών διέλευσης , στο λογαριασµό µε Νο 88258789 που τηρεί η Περιφέρεια Αττικής στην 
Εµπορική Τράπεζα, για τα τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης στις οδούς 
αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.) 
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5. Το υπ΄αριθ. 2409,2410/22.03.13 έγγραφο της ∆/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (∆.Κ.Ε.Σ.Ο.) και η ορθή του επανάληψη µε ηµεροµηνία 29.03.2013, που 
προσδιορίζει οφειλή 15.622,40 ευρώ από τέλη χρήσης για την HELLAS ONLINE 

6. Το υπ΄αριθ. 59377/13.05.2013 έγγραφο της ∆/νσής µας µε το οποίο γνωστοποιούµε στην 
εταιρεία ότι δεν µπορούµε να προχωρήσουµε στην επιστροφή του ποσού των 1.661,17 ευρώ  
που αιτούνται όσο εκκρεµεί η  οφειλή  των 15.622,40 ευρώ  για τα τέλη χρήσης της ∆.Κ.Ε.Σ.Ο. 

7. Τα από 11/03/2013 και  14/05/2013 γραµµάτια είσπραξης της Εµπορικής Τράπεζας καθώς και 
την κίνηση του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασµού  όπου φαίνονται η διπλή κατάθεση του 
ποσού των 1.661,17 ευρώ   και η τακτοποίηση της οφειλής των τελών χρήσης της ∆.Κ.Ε.Σ.Ο. , 
καθώς η εταιρεία κατέθεσε στις 14/05/2013 το ποσό των 33.605,07 ευρώ καλύπτοντας και την 

οικονοµική υποχρέωση τελών χρήσης και διέλευσης των ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    
 
 Εισηγούµαστε: 
Την  έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού 1.661,17 ευρώ στην 
εταιρεία HELLAS ONLINE Α.Ε. µε Α.Φ.Μ. 094285523 , ∆.Ο.Υ. : Μεγάλων Επιχειρήσεων, ως 
αχρεωστήτως εισπραχθέντος, σε βάρος του ΚΑΕ 3199(λοιπές επιστροφές εσόδων) και Ε.Φ. 

01.072. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την  έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού 1.661,17€ (χιλίων 
εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δεκαεπτά λεπτών)στην εταιρεία HELLAS ONLINE Α.Ε., ως 
αχρεωστήτως εισπραχθέντος, σε βάρος του ΚΑΕ 3199 (λοιπές επιστροφές εσόδων) και Ε.Φ. 
01.072. 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                       Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης  

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 

Θάλεια Καραΐνδρου  
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