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Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με τίτλο
«Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων,
στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία
Ποτών»
1)
2)
3)
4)
5)

Η
Η
Η
Η
Η

από 27-11-2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. 41538/30-11-18) αίτηση της εταιρίας Β.Σ. Καρούλιας
αριθ. 1392/2017 (ΓΑΚ 28333/2011) απόφαση του Διοικ. Πρ. Αθηνών Τμ. 18ο Τριμελές
αριθ. 605/2018 απόφαση του 19ου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
αριθ. 110/17-4-2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής
με αρ. πρωτ.: 15947/10.04.19 Διαπιστωτική Πράξη του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
1. Άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):
…”Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του”…
2. Άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο
203 εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και
Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό
του Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία Άσκηση των Αρμοδιοτήτων σχετικά με την Απονομή Ιθαγένειας και την
Πολιτογράφηση – Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
133/19.7.2018):Ειδικότερα ο Δήμαρχος […]
…”ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν
με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση της πίστωσης.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού…”

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω νομοθεσία καθώς και τα σχετ. (1 ως 5), παρακαλούμε όπως:
Εξειδικεύσετε πίστωση ποσού 42.138,32€ στον Κ.Α. 00.8261.0001 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές»,
για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας
Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Ποτών».

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Αγαθοκλέους – Ακριτίδη Αγγέλα

