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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονομικής  Επιτροπής 

                  
 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων κατανοµών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, 

καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα » 
 

 

Έχοντας  υπόψη: 
1. την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 

40 του Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης 

φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανοµών 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήµο και 

αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την 

παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη 

διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 

177).» 
 

2.  το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 

του Ν.4722/20 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4735/20 

το οποίο ορίζει το εξής: « Αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, 

επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 

επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και 
Β’ βαθµού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά 

προγράµµατα, διενεργούνται µε απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός 

δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, 

επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των 

ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, 

γίνονται στην αµέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συµβουλίου, ύστερα από 

δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο 

έλεγχος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν 

κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της 

Οικονομικής Επιτροπής» 
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Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή των κάτωθι: 
 

1.  της επιχορήγησης συνολικού ποσού 6.322,97 €. Το ποσό αναλογεί σε ποσοστό 

50% που δικαιούται ο Δήμος μας, από το ανταποδοτικό τέλος των λαϊκών αγορών 

για το Β΄Εξάμηνο 2022. Η κατανομή του συνολικού ποσού  γίνεται σε χρέωση της 

Περιφέρειας Αττικής, η οποία υποχρεούται να αποδώσει το ανταποδοτικό τέλος 

λαϊκών αγορών στους Δήμους, επί του 50% των συνολικών εσόδων, βάσει της 

αριθ.: 40/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 

(ΑΔΑ: ΨΠ1Η7Λ7-ΟΔ3). 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 
1. Ταμειακή Υπηρεσία 
2. Τμήμα Λογιστηρίου 
3. Δ/νση Εσόδων και 

Περιουσίας 

 Με εντολή Δημάρχου 

Ο Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών Πόρων Ψηφιακών 

Εφαρμογών και Φιλοζωίας  

Επισυναπτόμενα:   

1. Η αριθ. 

235947/24-2-2023 

(εισ.6633/2023) Απόφαση 

της Περιφέρειας Αττικής 
 

 

 Ιωάννης Τσουδερός 

 


