
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 22η̋ Ειδική̋  Συνεδρίαση̋ του Δημοτικού  

                                                  Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  247/2019                                                                       ΘΕΜΑ 

Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου 

για το έτο̋ 2020 

 

Σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51917/24.10.2019 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  24.10.2019. 

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, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 38, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋,  κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 1ου θέματο̋ τη̋ 

ημερήσια̋ διάταξη̋ 

 

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

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 1ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την έγκριση του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτο̋ 2020.  

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 210/2019 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: ΩΟΙΥΩΕΒ-

5ΘΓ) & το υπ’ αριθμ. 52309/25.10.2019 σχετικό έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, όπω̋ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 

του Ν.4555/18 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν.4623/19, ορίζονται 

τα εξή̋: 

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο 

κάθε έτου̋, ύστερα από γνώμη τη̋ Κεντρική̋ Ένωση̋ Δήμων Ελλάδα̋ (ΚΕΔΕ), παρέχονται 

οδηγίε̋ για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και 

ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια 

απόφαση, μπορεί επίση̋ να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή 

επιμέρου̋ ομάδων του̋ που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή 

ομάδε̋ αυτών. 

2. Ο προϋπολογισμό̋ καταρτίζεται με βάση τι̋ οδηγίε̋ που παρέχονται ετησίω̋ με την κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών τη̋ παραγράφου 1 και ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση τη̋ Οικονομική̋ Υπηρεσία̋ του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψο̋ εσόδων 

και ιδίω̋ των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ αυτέ̋. 

3. Κάθε έτο̋ το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε 

κοινότητα̋ με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και στου̋ προέδρου̋ 

κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έω̋ τριακόσιου̋ (300) κατοίκου̋, έω̋ το τέλο̋ Ιουνίου, 

καθορίζει το ανώτατο ύψο̋ του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητα̋ για το επόμενο 

οικονομικό έτο̋. 

4. Ο πρόεδρο̋ κοινότητα̋ έω̋ τριακοσίων (300) κατοίκων ή το συμβούλιο κοινότητα̋ άνω των 

τριακοσίων (300) κατοίκων καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων τη̋ κοινότητα̋, το 

οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3. Το σχέδιο, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική 
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επιτροπή έω̋ την 20η Ιουλίου και, σε περίπτωση μη κατάρτιση̋ ή μη εμπρόθεσμη̋ υποβολή̋ του 

από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. Οι υπηρεσίε̋ 

του δήμου παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στο συμβούλιο ή τον πρόεδρο τη̋ κοινότητα̋ για 

την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού εξόδων τη̋ κοινότητα̋. 

5. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντό̋ τη̋ οριζόμενη̋ ω̋ άνω προθεσμία̋, η εκτελεστική 

επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τη̋, που αφορούν την προετοιμασία κατάρτιση̋ του 

προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. 

Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν 

προτάσει̋ των υπηρεσιών του δήμου, καθώ̋ και τη γνώμη τη̋ επιτροπή̋ διαβούλευση̋ του 

άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η μη διατύπωση γνώμη̋ επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή 

διαβούλευση̋, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν 

το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε 

καταρτίζεται από αυτήν. 

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευση̋ διατυπώνουν τη γνώμη του̋, μόνο κατά το 

στάδιο κατάρτιση̋ του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή του̋ για όποιε̋ 

αναμορφώσει̋ του ακολουθήσουν. 

6. Η οικονομική επιτροπή, έω̋ την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που τη̋ παραδίδει η 

εκτελεστική επιτροπή, καθώ̋ και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητα̋ και 

ειδικότερα αν:  

α) οι συνολικέ̋ δαπάνε̋ που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει 

καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα,  

β) οι δαπάνε̋ αφορούν τι̋ αρμοδιότητε̋ που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στι̋ 

κοινότητε̋, 

γ) τα έσοδα και οι δαπάνε̋ είναι νόμιμε̋,  

δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικέ̋ δαπάνε̋ και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από 

νόμο και  

ε) τηρούνται οι διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 2 του παρόντο̋ και, εφόσον απαιτείται, το 

αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. 

 

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσει̋ που αφορούν στι̋ κοινότητε̋, 

συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών του̋. 

Η οικονομική επιτροπή, έω̋ την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομική̋ Αυτοτέλεια̋ των Ο.Τ.Α. (εφεξή̋ Παρατηρητήριο) του 

άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α' 18), να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που 

καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων 
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προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στου̋ δήμου̋, στι̋ 

αρμόδιε̋ για την εποπτεία του̋ Αρχέ̋ και στου̋ Υπουργού̋ Εσωτερικών και Οικονομικών 

προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, 

β) έχουν παραβεί τι̋ οδηγίε̋ κατάρτιση̋ των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή 

υπουργική απόφαση τη̋ παραγράφου 1 του παρόντο̋ και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο 

του προϋπολογισμού του̋ στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντό̋ 

τη̋ προβλεπόμενη̋ προθεσμία̋. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική 

επιτροπή εκάστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρου̋ κωδικού̋ ή ομάδε̋ κωδικών 

αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτό̋ να καταστεί ρεαλιστικό̋. Το Υπουργείο 

Εσωτερικών παρέχει οδηγίε̋ για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το 

οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προ̋ συζήτηση και 

ψήφιση το αργότερο έω̋ το τέλο̋ Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του 

Παρατηρητηρίου, τι̋ οδηγίε̋ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώ̋ και από αιτιολογική έκθεση, 

στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογέ̋ που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. 

7. Το δημοτικό συμβούλιο, έω̋ τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράση̋ που προβλέπεται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 4 του ν. 

4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τι̋ παραγράφου̋ 8 και 9 

και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια 

για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 

31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή, 

αποτελούν η αιτιολογική έκθεση τη̋ οικονομική̋ επιτροπή̋ και οι αποφάσει̋ του δημοτικού 

συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον 

έλεγχο αυτόν, εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ κοινή̋ υπουργική̋ 

απόφαση̋ τη̋ παραγράφου 1. 

Αμέσω̋ μόλι̋ επικυρωθεί ο προϋπολογισμό̋, ο δήμο̋ μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώ̋ 

και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται 

στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο 

προϋπολογισμό̋, όπω̋ διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτου̋, ω̋ αποτέλεσμα 

αναμορφώσεων. 

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και 

άλλοι δείκτε̋ που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). 

8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί τη̋ εισήγηση̋ τη̋ οικονομική̋ 

επιτροπή̋ και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. 

Έγκυρε̋ θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένη̋ πρόταση̋, είτε υπέρ τη̋ κατατεθείσα̋ από 
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την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την 

παράγραφο 9. 

9. Εναλλακτικέ̋ προτάσει̋ προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το 

στάδιο σύνταξη̋ του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη 

συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικέ̋ προτάσει̋ συντάσσονται από τι̋ 

προτείνουσε̋ παρατάξει̋ ή του̋ προτείνοντε̋ συμβούλου̋, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση 

και εισήγηση τη̋ οικονομική̋ υπηρεσία̋ του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε 

ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την 

οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικού̋ αριθμού̋ εσόδων και δαπανών, 

θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντο̋ άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από 

τι̋ ενδιαφερόμενε̋ παρατάξει̋, οι αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. 

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού 

συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφου̋ προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η 

πρόταση που λαμβάνει τι̋ περισσότερε̋ ψήφου̋ επί των παρόντων. 

10. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπω̋ τελικώ̋ ψηφίστηκε από το συμβούλιο, 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια 

ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια 

τη̋ περιφερειακή̋ ενότητα̋ που εδρεύει ο δήμο̋. Η παράλειψη δημοσίευση̋ αυτή̋ δεν επηρεάζει 

το κύρο̋ τη̋ απόφαση̋ του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμό̋. 

 

11. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράση̋ δεν καταρτιστούν 

και δεν υποβληθούν, όπω̋ προβλέπεται στην παράγραφο 7 ή αν ο πρόεδρο̋ του δημοτικού 

συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έω̋ την 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο 

συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη 

χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του̋, σύμφωνα με τι̋ 

παραγράφου̋ 8 και 9. Αν το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον 

προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ 

νέου, την αμέσω̋ επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και 

προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του̋. 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση τη̋ Γενική̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακή̋ Πολιτική̋ 

του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρου̋ 

ή του συνόλου τη̋ μηνιαία̋ τακτική̋ επιχορήγηση̋ του δήμου από του̋ Κεντρικού̋ Αυτοτελεί̋ 
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Πόρου̋ (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: 

α) Για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού 

στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώ̋ και η ψήφιση 

και αποστολή του προϋπολογισμού προ̋ έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή 

και 

β) στην περίπτωση κατάρτιση̋ και ψήφιση̋ προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών τη̋ 

απόφαση̋ τη̋ παραγράφου 1.» 

 Επιπρόσθετα, με την υπ.αριθμ. 108/16.10.19 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

αναφέρεται ότι:  

«ΙΙΙ. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία εναλλακτική πρόταση προ̋ ψήφιση από το 

δημοτικό συμβούλιο, η πρόταση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ θα τεθεί σε ψηφοφορία, η οποία θα 

διεξαχθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ.8 του αρ.77 του ν.4172/2013, σύμφωνα με την οποία 

έγκυρε̋ θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ τη̋ κατατεθείσα̋ από την οικονομική επιτροπή πρόταση̋ 

(απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκέ̋ ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 

τη̋ πλειοψηφία̋.» 

 

Τέλο̋, το Παρατηρητήριο Οικονομική̋ Αυτοτέλεια̋ με το υπ. αρ. 1512/11.10.19 έγγραφό του, 

επεσήμανε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίε̋ που δόθηκαν με την υπ’αριθμ. 38347/25.07.2018 ΚΥΑ και 

με τι̋ απαντήσει̋ του πεδίου «Συχνέ̋ Ερωτήσει̋: Προϋπολογισμοί Τ.Α – 2020», οι οποίε̋ 

αποτέλεσαν κριτήρια τη̋ διενεργούμενη̋ αξιολόγηση̋.     

  Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, το σχέδιο του προϋπολογισμού έτου̋ 2020 του Δήμου Ιλίου 

διαμορφώνεται ω̋ εξή̋: 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  για το έτο̋ 2020 

   Κωδικοί 

Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξει̋ 

Προϋπολογισμό̋ σε 

ευρώ 

0 Τακτικά Έσοδα  18.061.701,26 

1 (πλην 

13) 

Έκτακτα έσοδα (πλην  επιχορηγήσει̋ για 

επενδύσει̋) 885.895,00 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών  213.500,00 

31 Εισπράξει̋ από Δάνεια  2.227.798,88 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 4.298.296,53 

4 

Εισπράξει̋ υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και 

Τρίτων 7.027.720,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτου̋ 4.723.645,40 

13 Επιχορηγήσει̋ για επενδύσει̋ 4.338.659,67 

  Σύνολο Πόρων 41.777.216,74 

      

Κωδικοί 

Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμέ̋ 

Προϋπολογισμό̋ σε 

ευρώ 

60 Αμοιβέ̋ και έξοδα προσωπικού 12.979.100,01 

61,62 Αμοιβέ̋ και παροχέ̋ τρίτων  5.066.236,48 

63,64 Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα 1.385.259,50 

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 3.500,00 

66 Προμήθειε̋-Αναλώσει̋ υλικών 1.640.110,00 

67,68 Μεταβιβάσει̋ σε τρίτου̋,λοιπά έξοδα 2.894.207,00 

81 Πληρωμέ̋ για υποχρεώσει̋ Π.Ο.Ε 605.784,32 

82,85 Λοιπέ̋ αποδόσει̋ και προβλέψει̋ 9.483.296,53 

      

  Επενδύσει̋   

71 Αγορέ̋ 4.270.240,09 

73 Έργα 3.094.180,31 

74 Μελέτε̋ 353.400,00 

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσει̋ 0,00 

652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 0,00 

9111 Αποθεματικό 1.902,50 

  Σύνολο εξόδων και πληρωμών 41.777.216,74 
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  Επισυνάπτονται: 

° Το με αρ. πρωτ. 1512/11.10.19 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομική̋ Αυτοτέλεια̋ 

° Αιτιολογική έκθεση 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προχωρήσετε στην έγκριση του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ιλίου για το έτο̋ 2020. 

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

 

        ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω καθώ̋ επίση̋ την εισήγηση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (υπ’ αριθμ. 

210/2019 Α.Ο.Ε.), ω̋ και την υπ’ αριθμ. 108/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει (με 20 θετικέ̋ ψήφου̋) την εισήγηση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, με την 

οποία ο προϋπολογισμό̋ του Δήμου Ιλίου για το έτο̋ 2020, έχει ω̋ εξή̋: 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  για το έτο̋ 2020 

   Κωδικοί 

Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξει̋ 

Προϋπολογισμό̋ σε 

ευρώ 

0 Τακτικά Έσοδα  18.061.701,26 

1 (πλην 

13) 

Έκτακτα έσοδα (πλην  επιχορηγήσει̋ για 

επενδύσει̋) 885.895,00 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών  213.500,00 

31 Εισπράξει̋ από Δάνεια  2.227.798,88 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 4.298.296,53 

4 

Εισπράξει̋ υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και 

Τρίτων 7.027.720,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτου̋ 4.723.645,40 

13 Επιχορηγήσει̋ για επενδύσει̋ 4.338.659,67 

  Σύνολο Πόρων 41.777.216,74 

      

Κωδικοί 

Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμέ̋ 

Προϋπολογισμό̋ σε 

ευρώ 

60 Αμοιβέ̋ και έξοδα προσωπικού 12.979.100,01 

61,62 Αμοιβέ̋ και παροχέ̋ τρίτων  5.066.236,48 

63,64 Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα 1.385.259,50 

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 3.500,00 

66 Προμήθειε̋-Αναλώσει̋ υλικών 1.640.110,00 

67,68 Μεταβιβάσει̋ σε τρίτου̋,λοιπά έξοδα 2.894.207,00 

81 Πληρωμέ̋ για υποχρεώσει̋ Π.Ο.Ε 605.784,32 

82,85 Λοιπέ̋ αποδόσει̋ και προβλέψει̋ 9.483.296,53 

      

  Επενδύσει̋   

71 Αγορέ̋ 4.270.240,09 

73 Έργα 3.094.180,31 

74 Μελέτε̋ 353.400,00 

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσει̋ 0,00 

652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 0,00 

9111 Αποθεματικό 1.902,50 

  Σύνολο εξόδων και πληρωμών 41.777.216,74 
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Καταψήφισαν οι κ.κ. Κακούρη̋ Α., Φεγγερό̋ Β., Γραμμένου Μ., Κουσκουρή Σ., Γκιόκα̋ Ι., 

Δαλαμάγκα̋ Δ., Πατακιά̋ Π., Γρετσίστα Ε. Δ.Σ. τη̋ Δημοτική̋ Παράταξη̋ «Δημοτική 

Ισοπολιτεία», οι κ.κ. Κάβουρα̋ Κ., Αυγουλά̋ Ε., Πανίτσα̋ Κ. & Γεωργαντά Χ. Δ.Σ. τη̋ Δημοτική̋ 

Παράταξη̋ «Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον», οι κ.κ. Σταματόπουλο̋ Γ., 

Κυριακοπούλου Π. & Ρήγα̋ Π. Δ.Σ. τη̋ Δημοτική̋ Παράταξη̋ «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου», οι κ.κ. 

Κουτσιανά̋ Π. & Χρόνη̋ Γ. Δ.Σ. τη̋ Δημοτική̋ Παράταξη̋ «Ασυμβίβαστο Ίλιον» και ο κ. 

Γεωργίου Δ. Δ.Σ. τη̋ Δημοτική̋ Παράταξη̋ «Αριστερή Κίνηση Ιλίου». 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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