
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 23η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋   182/2020                                                       

   ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ για χρησιμοποίηση 

ποσοστού έω̋ 50% του συνολικού ποσού τη̋ 

Συλλογική̋ Απόφαση̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋ (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών 

 

Σήμερα την 11η  Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

85955/07.12.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε 

στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ 

Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την 07.12.2020 και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με 

την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 

κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατεία̋ (Β’ 

850/13.03.2020). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                    
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 37, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋ και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 4ου θέματο̋ τη̋ 

ημερήσια̋ διάταξη̋ 

              ******************* 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 4ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη απόφαση̋ για 

χρησιμοποίηση ποσοστού έω̋ 50% του συνολικού ποσού τη̋ Συλλογική̋ Απόφαση̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋ (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 87208/10.12.2020 έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποία αναφέρεται ότι:  

 «Σύμφωνα με την περ. δ τη̋ παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, όπω̋ 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3448/06, από τα έσοδα τη̋ φορολογία̋ 

εισοδήματο̋ φυσικών και νομικών προσώπων το ένα τρίτο (1/3) εγγράφεται στον 

προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και διατίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών 

δραστηριοτήτων των Δήμων, Κοινοτήτων, Αναπτυξιακών Συνδέσμων, Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευση̋ και Αποχέτευση̋ και επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή των 

Α.Ε. και στι̋ οποίε̋ συμμετέχουν φορεί̋ τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ με ποσοστό 50% 

τουλάχιστο. Το ποσό αυτό (το 1/3 των εσόδων του ΦΕΦΝΠ), που διατίθεται για τη 

χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, ονομάζεται Συλλογική Απόφαση Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋ (ΣΑΤΑ). 

Η ΣΑΤΑ διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση 

μελετών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή οποιασδήποτε άλλη̋ δαπάνη̋, 

σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 13654/98 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

Ωστόσο, με την παρ 1 άρθρο 36 του Ν. 3801/09 με την οποία προστέθηκαν εδάφια 

στην περίπτωση δ' τη̋ παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, ποσοστό μέχρι 12% του 1/3 

των ανωτέρω εσόδων, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και 

προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων και 

Κοινοτήτων, μπορεί να διατίθεται προ̋ αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που 

διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτου̋ και δεν μπορούν να 

καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα του̋.  

Στη συνέχεια με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 Α΄/13-04-2020) 

σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών τη̋ πανδημία̋ του 

κωρονοϊού COVID-19 και άλλε̋ διατάξει̋, στο άρθρο τριακοστό τρίτο που αφορά την Ρύθμιση 

θεμάτων προϋπολογισμού ΟΤΑ α΄βαθμού αναφέρεται ότι «Ειδικά για τον εκτελούμενο 
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προϋπολογισμό του έτου̋ 2020, από του̋ Κεντρικού̋ Αυτοτελεί̋ Πόρου̋ επενδυτικών δαπανών 

των δήμων, ποσοστό έω̋ πενήντα τοι̋ εκατό (50%) μπορεί να διατίθεται προ̋ αντιμετώπιση 

λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύο̋ τη̋ παρούσα̋ και δεν 

μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα του̋. Για τι̋ μεταφορέ̋ αυτέ̋ 

απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Από την εφαρμογή τη̋ παρούσα̋ δεν δύναται να 

προέλθει κατ΄ οιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού».     

  Διανύοντα̋ ήδη τον τελευταίο μήνα του έτου̋ 2020 και λόγω των συνεπειών τη̋ 

πανδημία̋ το κωρονοϊού COVID-19, διαπιστώνεται μείωση των τακτικών και έκτακτων 

εσόδων του Δήμου μα̋, τα οποία είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών 

δαπανών μα̋. 

  Λαμβάνοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε τη διάθεση του 

50% των ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών του τρέχοντο̋ έτου̋, ποσού των 382.020,00€, για την 

αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών του Δήμου μα̋.»   

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋        

 

                                                                ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                

  Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω,            

 

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διάθεση του 50% των ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών του τρέχοντο̋ έτου̋, 

ποσού των 382.020,00€, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών του Δήμου μα̋, 

όπω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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