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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ    

ΘΕΜΑ: Έγκριση  επιστροφής ή μη του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού των     
75,00€  στον Σισμανίδη 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 άρθρο 140 παρ.1 του Ν. 4270/2014 ορίζεται πως οποιαδήποτε απαίτηση       
        κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του     
        Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, παραγράφεται μετά την παρέλευση  
        πενταετίας. 

Με την από 20-3-2017 αίτηση, ο Σισμανίδης Ιωάννης   ζητά την  επιστροφή 
ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν, για  παράβολο 75,00€ το οποίο κατέθεσε 
προκειμένου να εκδοθεί άδεια μουσικών οργάνων. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 9 (αριθ. πρωτ. 5951/24.02.2017) της Γενικής 
Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:  
«Εφαρμογή Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) - Κεφάλαιο Ζ “Απλούστευση πλαισίου 
Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και 
Κινηματογράφων” κατά τη μεταβατική περίοδο» μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: 



«…Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται με βάση τις ισχύουσες πλέον διατάξεις περί 
γνωστοποίησης …..ενώ επιστρέφονται παράβολα που έχουν καταβληθεί.»  Ως εκ 
τούτου καλείται το ΔΣ:  

α) να αποφασίσει για την επιστροφή ή μη στον αιτούντα  του αχρεωστήτως 
καταβληθέντος ποσού των 75,00 €   

β) Να κοινοποιήσει, σε περίπτωση αποδοχής της επιστροφής στον αιτούντα  του 
ποσού των 75,00 €,  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 75,00€ σε βάρος του ΚΑ: 

02.00.8261.001 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2017, 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 


