
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 20η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋ του Δημοτικού  

                                                  Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  217/2019                                                                       ΘΕΜΑ 

Χρησιμοποίηση ποσοστού έω̋ 12% του συνολικού  

ποσού τη̋ Συλλογική̋ Απόφαση̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋ (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών 

 

Σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48410/11.10.2019 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  

17.10.2019. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 40, ο Πρόεδρο̋ κο̋ Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, εισέρχεται αμέσω̋ στην 

εξέταση του 5ου θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋. 

Ο Δ.Σ. κ. Πατακιά̋ Π. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ 

διατάξεω̋ και προσήλθε στο 6ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διατάξεω̋. 

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

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 5ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά τη χρησιμοποίηση 

ποσοστού έω̋ 12% του συνολικού  ποσού τη̋ Συλλογική̋ Απόφαση̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ 

(ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 48991/15.10.2019 έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο 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  
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τακτικά ή έκτακτα έσοδα του̋. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του 

οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και βάσει του άρθρου 4 του ν.4554/2018, όπου αναφέρεται 

ότι « 1.Βεβαιωμένε̋ ή μη οφειλέ̋ προ̋ φορεί̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋, οι οποίε̋ καταλογίστηκαν 

σε ΟΤΑ σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων, που έκριναν ότι απασχολούμενοι σε προγράμματα 

απόκτηση̋ εργασιακή̋ εμπειρία̋ σχολικοί φύλακε̋ υπάγονται στην πλήρη ασφάλιση των φορέων 

αυτών, απαλλάσσονται των επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και 

επιβαρύνσεων. Χρόνο̋ απασχόληση̋ που έχει διανυθεί από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα 

αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλιση̋. 

2.Ο τρόπο̋ καταβολή̋ των ανωτέρω ασφαλιστικών οφειλών ορίζεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα.»   

Και την εγκύκλιο 26/24-05-2019 του Υπουργείου Εργασία̋ όπου «Οι αναλογούσε̋ 

εργοδοτικέ̋ εισφορέ̋ που έχουν καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν σε Δήμου̋ για τα εν λόγω 

πρόσωπα, θα εξοφληθούν σε δόσει̋ που θα ορισθούν με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων 

του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, απαλλαγμένε̋ από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκου̋ προσαυξήσει̋ 

και επιβαρύνσει̋.»  

Προτείνεται η χρησιμοποίηση ποσοστού 12% τη̋ ΣΑΤΑ του τρέχοντο̋ έτου̋. 

Συγκεκριμένα το ποσοστό 12% τη̋ ΣΑΤΑ του τρέχοντο̋ έτου̋ , ανέρχεται σε 91.684,80€ (επί 

συνόλου 764.040,00€).  

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να αποφασίσετε τη διάθεση του ποσού των 

91.684,80€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12% του συνολικού ποσού τη̋ ΣΑΤΑ του τρέχοντο̋ 

έτου̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 3801/09, για την κάλυψη των 

ασφαλιστικών εισφορών των σχολικών φυλάκων κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

 

 

                                                         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω  

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διάθεση του ποσού των 91.684,80€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12% του 

συνολικού ποσού τη̋ ΣΑΤΑ του τρέχοντο̋ έτου̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 36 παρ. 

1 του Ν. 3801/09, για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των σχολικών φυλάκων κατ’ 

εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 
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Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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