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                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 420/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  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 11/02/2014.  

Θέμα 12o εκτός ημερήσιας διάταξης 

Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων  στον υπάλληλο  της  Περιφέρειας  Αττικής  
ΔΙΑΚΟΧΡΥΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ συνολικού ποσού  225,00€. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, ενημερώνει 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>> όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε 
και ισχύει με το Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/11-4-2012 

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

3.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 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 Δ/σεις Μεταφορών της   Περιφέρειας.  

5.  Την υπ’αριθμ. 582/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έκδοση του υπ’ 
αριθμόν Κ/864/20213 ΧΕΠ, ποσού 8.000,00€, για την πληρωμή των παραβόλων μεταβίβασης από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής, παραβόλων επιθεώρησης, εισφορών στην 
Δ.Ο.Υ., αλλαγής πινακίδων και τελών κυκλοφορίας έτους 2013 των οχημάτων της Δ/νσης Ελέγχου 
Συντήρησης Έργων. 

6.  Το γεγονός ότι τα χρήματα του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής διατέθηκαν μεταξύ άλλων σε 
αλλαγή πινακίδων των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Ε.Σ.Ε.  και τα αντίστοιχα γραμμάτια 
είσπραξης εκδόθηκαν για τους παλαιούς αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων ενώ έπρεπε να 
εκδοθούν για τους νέους.  
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Συγκεκριμένα, η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής έγινε για τα οχήματα 
με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΥ6703 (75,00 ευρώ) και ΚΥ6056 (75,00 ευρώ) στις 09/08/2013 όπως 
προκύπτει από το αντίστοιχο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού της Τράπεζας. Ωστόσο, η σωστή 
διαδικασία αλλαγής πινακίδων προϋποθέτει την έκδοση των γραμματίων είσπραξης στον νέο 
αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων. Ως εκ τούτου,  τα παράβολα πληρώθηκαν εκ νέου στις 
18/10/2013 για τους αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ1350 και ΚΗΗ 1352.  
Επιπλέον, για το  όχημα  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 5537 κατατέθηκε στις 09/08/2013 το ποσό των 
75,00 ευρώ για την αλλαγή της πινακίδας του, πράξη που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε,  καθόσον  
θα  εκδοθεί  πινακίδα  μηχανήματος  έργου . 

7.  Για την απόδοση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ο υπόλογος κος Διακοχρύσης 
Σπυρίδωνας, χρειάστηκε να καταθέσει  εξ  ιδίων το συνολικό ποσό των 225,00 ευρώ στον 
λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής  προκειμένου να συμφωνήσει το αδιάθετο υπόλοιπο του ΧΕΠ 
με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών. 

8.  Την αίτηση του κ.ΔΙΑΚΟΧΡΥΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων του 
(225,00€) ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, η οποία συνοδεύεται από τα αντίστοιχα γραμμάτια 
είσπραξης των τραπεζών.  

9.  Τη βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κ.Τ. περί μη χρήσης των σχετικών 
παραβόλων  και 

10. 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 225,00 ευρώ για επιστροφή στον κ.ΔΙΑΚΟΧΡΥΣΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ τελών μεταβίβασης οχημάτων, τα οποία κατατέθηκαν κατά το παρελθόν οικονομικό έτος, 
ως αχρεωστήτως  καταβληθέντα. 
Η δαπάνη θα βαρύνει το φορέα 01.072 και το ΚΑΕ 319902 (λοιπές επιστροφές εσόδων )  
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. 

Α/Α ΑΡ.ΑΥΤΟΚ. ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΠΟΣΟ 

1 ΚΥ5537 ΔΙΑΚΟΧΡΥΣΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

32050/14 75 € 

2 ΚΥ 6056 ΔΙΑΚΟΧΡΥΣΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

32050/14 75 € 

3 ΚΥ 6703 ΔΙΑΚΟΧΡΥΣΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

32050/14 75 € 

   ΣΥΝΟΛΟ: 225€ 

 

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

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 225,00€ (διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ) για 
επιστροφή τελών μεταβίβασης οχημάτων, στον κ. ΔΙΑΚΟΧΡΥΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, τα οποία κατατέθηκαν 
κατά το παρελθόν οικονομικό έτος, ως αχρεωστήτως  καταβληθέντα. 
Η δαπάνη θα βαρύνει το φορέα 01.072 και το ΚΑΕ 319902 (λοιπές επιστροφές εσόδων )  
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. 

Α/Α ΑΡ.ΑΥΤΟΚ. ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΠΟΣΟ 

1 ΚΥ5537 ΔΙΑΚΟΧΡΥΣΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

32050/14 75 € 

2 ΚΥ 6056 ΔΙΑΚΟΧΡΥΣΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

32050/14 75 € 

3 ΚΥ 6703 ΔΙΑΚΟΧΡΥΣΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

32050/14 75 € 

   ΣΥΝΟΛΟ: 225€ 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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