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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ Β1/α

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μητροπόλεως 46

Πληροφορίες: Πρόιου Δ.

Τηλέφωνο: 23313 50599 ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση επιστροφής ή μη του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού των

300,26 € στον Κουτσογιάννη Γεώργιο του Ιωάννη.

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 26 παρ.1 του Ν.Δ. 318/69 ορίζεται ότι οι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως

καταβληθέντων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωμάτων,

παραγράφονται με την παρέλευση τριετίας από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε

η καταβολή.

2. Το άρθρο 26 παρ. 13 ΒΔ 17/5-15/06/1959, προβλέπεται ότι χρηματικά ποσά

αχρεωστήτως εισπραχθέντα από δήμους επιστρέφονται στους δικαιούχους ύστερα από

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Το υπ’ αριθμ. 65171/09-11-2009 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων

παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

4. Το υπ’ αριθμ. 4139/541/04-02-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών

& Δικτύων.

5. Το υπ’ αριθμ. 8868/15-03-2010 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων

παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με την υπ.αριθ. 14450/24-05-2018 αίτηση του, ο κ. Κουτσογιάννης Γεώργιος του

Ιωάννη, ζητάει να του επιστραφεί το ποσό των 300,26 € το οποίο κατέβαλε με το υπ’ αριθ.

Α2743/09-05-18 διπλότυπο είσπραξης του ειδικού ταμείου του Δήμου Βέροιας για πληρωμή

παράβασεων του Κ.Ο.Κ. προκειμένου να πάρει Δημοτική Ενημερότητα για συμμετοχή του

σε διαγωνισμό του Δήμου μας.

Από τον ενδιαφερόμενο παρακρατήθηκε το ποσό των 260,00€ συν προσαύξηση

40,26€, που αντιστοιχεί στις υπ’ αριθμ.:



1) 012711/21-10-2010, 2) 015205/13-1-2011, 3) 030379/8-12-2011 4) 043460/05-9-2012

και 5) 047142/15-11-2012, κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, για το όχημα με αριθμό

κυκλοφορίας ΗΜΖ7384.

Το όχημα αυτό όμως, σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Συγκοινωνιών, είναι μάρκας

MERCEDES BENZ E200 ΠΡΑΣΙΝΟ και όχι HYUNDAI ΠΡΑΣΙΝΟ όπως φαίνεται σε

τέσσερις ή ΤΟΥΟΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ όπως φαίνεται σε μία, από τις πέντε συνολικά κλήσεις.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το ΔΣ

α) Να αποφασίσει για την επιστροφή ή μη στον Κουτσογιάννη Γεώργιο του Ιωάννη, του

αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού των 300,26 €.

β) Να κοινοποιήσει, σε περίπτωση αποδοχής της επιστροφής στον αιτούντα του ποσού

των 300,26 €, την απόφασή του, που θα αποτελεί το «τεκμηριωμένο αίτημα» προς τον

Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας, για σύνταξη σε δύο (2) αντίτυπα του σχεδίου της

σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).

γ) Να εξουσιοδοτήσει το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχο

Οικονομικών για την υπογραφή του σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).

δ) Να ψηφίσει την ανωτέρω πίστωση συνολικού ποσού 300,26 € σε βάρος του ΚΑ:

02.00.8261.001 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018,

για τον παραπάνω σκοπό, η οποία και θα διατεθεί μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω

διαδικασίας και την υπογραφή της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) από το

διατάκτη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


