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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 65

η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2821/2013 

 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 06/12/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  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 03/12/2013.  
 

Θέµα 62
o  

 

Επιστροφή καταβληθέντων τελών µεταβίβασης στους δικαιούχους της συνηµµένης κατάστασης 
συνολικού ποσού  330,00€ λόγω µη πραγµατοποιήσεως της µεταβίβασης των οχηµάτων τους. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. : 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι 
στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον 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.  Τον Ν 3220/2004 σύµφωνα µε τον οποίο για να µεταβιβαστεί όχηµα από τον ιδιοκτήτη του σε 
άλλο πρόσωπο πρέπει να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό της Περιφέρειας το 
προβλεπόµενο τέλος ανάλογα µε τη κατηγορία του οχήµατος (επιβατικό, φορτηγό κ.τ.λ.). Το 
εκδιδόµενο από τη τράπεζα παραστατικό  αποτελεί ένα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για 
να πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση από τις αρµόδιες ∆/σεις Μεταφορών της   Περιφέρειας.  
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5.  Τις αιτήσεις των πολιτών µαζί µε τα αντίστοιχα γραµµάτια είσπραξης των τραπεζών, οι οποίοι 
κατέβαλαν τέλη για τη µεταβίβαση αυτοκινήτου τους, και ζητούν την επιστροφή των χρηµάτων 
τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και οι οποίες βεβαιώθηκαν από τις αντίστοιχες ∆/νσεις 
Μεταφορών και Επικοινωνιών περί µη χρήσης των σχετικών παραβόλων  και 

6.  Το ότι η Υπηρεσία µας µετά από έλεγχο στις µηνιαίες τραπεζικές καταστάσεις των 
λογαριασµών που έχουν καταβληθεί τα ποσά , διαπίστωσε ότι αυτά πράγµατι έχουν κατατεθεί  

                                                  Εισηγούµαστε 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 330,00 ευρώ για επιστροφή σε δικαιούχους 
ως συνηµµένος πίνακας τελών µεταβίβασης αυτοκινήτων , ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
Η δαπάνη θα βαρύνει το φορέα 01.072 και το ΚΑΕ 3199 (λοιπές επιστροφές εσόδων )  
προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. 
 

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

 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 330,00 € (τριακοσίων τριάντα ευρώ)  για 
επιστροφή σε δικαιούχους τελών µεταβίβασης αυτοκινήτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα:  
 

A/A ΟΝΟΜ/ΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΗΜΕΡ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΠΟΣΟ 

1 EGHO KINGSLEY 29/11/2013 235723 195,00 € 

2 ΜΠΟΥΤΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 29/11/2013 235857 135,00 € 

       ΣΥΝΟΛΟ: 330,00 € 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει το φορέα 01.072 και το ΚΑΕ 3199 (λοιπές επιστροφές εσόδων )  
προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. 

 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη  
Ιωάννης Αξαρλής  
Ιάκωβος Προµπονάς 
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