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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.001
οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» για την επιστροφή
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Τόλιο Ραφαήλ-Νικόλαο

Με το από 22-11-2018 έγγραφο το Τμήμα Αδειών Εμπορίου &
Καταστημάτων της Δ/νσης Τοπικής Οικον. Αναπτ.& Εμπορίου μας γνωρίζει ότι:
Με την υπ’ αριθμ. 1066905(ver.0)/12.06.2018 γνωστοποίηση λειτουργίας
καταστήματος, ο Τόλιος Γεώργιος επικαιροποιεί υφιστάμενη άδεια λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Μαλακούση 3 στη
Βέροια: Λιανικού εμπορίου λιπών-ελαίων-οσπρίων & ελαιόλαδου, για την έγκριση
της οποίας είχε καταβληθεί με το Δ.Υ. 1495Α/08.04.2014 το αναλογούν παράβολο
των 185,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ
2438/28.12.2007 τεύχος Β΄), με σκοπό την μεταβίβαση της επιχείρησης με την
άδεια του σχετικού καταστήματος.

Με την υπ’ αριθμ. 1066905 (ver.2)/12.11.2018 γνωστοποιείται η
μεταβίβαση της επιχείρησης από τον Τόλιο Γεώργιο στον Τόλιο Ραφαήλ – Νικόλαο
καταβάλλοντας ο δεύτερος με το Δ.Ε. 6210/12.11.2018 παράβολο 185,00€.

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 12 άρθρο 5 ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017, η
μεταβίβαση άδειας λειτουργίας καταστήματος γνωστοποιείται χωρίς να απαιτείται
παράβολο (εφόσον δεν υφίσταται προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας της
υφιστάμενης επιχείρησης), το εκ παραδρομής καταβληθέν ποσό 185,00€ του
παραβόλου πρέπει να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στο νέο ιδιοκτήτη
της επιχείρησης, Τόλιο Ραφαήλ-Νικόλαο.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α΄87 / 07.06.2010):
«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».

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α΄87 / 07.06.2010), 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):
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».

Εξάλλου, για ορισμένες κατηγορίες πιστώσεων το δημοτικό συμβούλιο δεν
εξαντλεί την αποφασιστική του αρμοδιότητα κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού
και πρέπει βάσει νόμου να επανέλθει με χωριστή απόφαση, πριν από την
πραγματοποίηση της δαπάνης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάλωση της
πίστωσης.

Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου υπάρχει Κ.Α.
00.8261.001 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» με αδιάθετο σήμερα υπόλοιπο ποσού
16.000,00€.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στην επιστροφή
των χρημάτων του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Τόλιο Ραφαήλ-
Νικόλαο παρακαλείται το Δ.Σ. όπως εγκρίνει εξειδίκευση της εγγεγραμμένης
πίστωσης στον Κ.Α. 00.8261.001 οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Λοιπές
επιστροφές» για ποσό 185,00€.
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