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Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 07-06-2021
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης: 54/2021
ΘΕΜΑ: Διάθεση του 50% της ΣΑΤΑ για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (ΠΝΠ 13
Απριλίου 2020 ΦΕΚ Α΄84/2020,όπως επεκτάθηκε η ισχύς της ως 30.6.2021 με το άρθρο 51
ν. 4795/17-4-2021)
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η του μήνα Ιουνίου έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/1303-2020 και 163/29-05-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́ 11-03-2020), μετά από τη με Α.Π.
11584/03-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους
Συμβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα
τριών (33) μελών ήταν οι είκοσι (20) και απόντες δεκατρείς (13).
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραμίδης Κυριάκος
Κεσόγλου Παύλος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Μανωλόπουλος Βασίλης
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Κουσίδης Γεώργιος
Ιωαννίδης Εμμανουήλ
Σεμερτζίδου Αγγελική
Αποστολίδου Μαρία
Καρράς Ευστράτιος
Γρούγιος Ηλίας
Σιδηρόπουλος Σάββας
Σουσλόγλου Νικόλαος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Ράπτου Όλγα
Σμήλιος Ηλίας
Καρασαρλίδου Σοφία
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Κατζικάς Γεώργιος
Καζαντζίδης Γεώργιος
Γυμνόπουλος Κοσμάς
Φουκίδης Απόστολος
Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
Παπαδήμας Αναστάσιος
Ζυγανιτίδης Απόστολος
Αβραμίδης Μωυσής
Νοτάκης Ιωάννης
Τσομπανοπούλου Μελίσα
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Μύθυμη Ελένη
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος απουσίαζε και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα.
Παληκαρίδου Αναστασία η οποία παρέστη.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καρασαρλίδου Σοφία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος
της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό τρίτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από 13 Απριλίου
2020 (ΦΕΚ Α΄84): «Ειδικά για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2020, από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων, ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) μπορεί να
διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της
παρούσας και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για τις μεταφορές αυτές
απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν δύναται να προέλθει
κατ΄ οιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού».
Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης επεκτάθηκε ως την 30.6.2021 με το άρθρο 51 του νόμου 4795/17-4-2021.
Με βάσει το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, και με αφορμή το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των λειτουργικών
δαπανών μας εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19 σε
συνδυασμό με την αισθητή μείωση των εσόδων του Δήμου, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής
δυσπραγίας των πολιτών από τους ίδιους λόγους, γίνεται πλέον δυσχερής, το αποτέλεσμα είναι να
παραμένουν λειτουργικές δαπάνες απλήρωτες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για τους ανωτέρω λόγους, και σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
από 13 Απριλίου 2020 (ΦΕΚ Α΄84) άρθρο τριακοστό τρίτο, η οποία επεκτάθηκε ως την 30.6.2021 με το
άρθρο 51 του νόμου 4795/17-4-2021, καθώς και του εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δαπάνες αυτές είναι
απαραίτητο να αντιμετωπισθούν για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, με σκοπό την αντιμετώπιση
λειτουργικών δαπανών, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθετική διάταξη, προτείνεται η χρήση του 50% των
ποσών της ΣΑΤΑ του Δήμου μας εκ του συνολικού ποσού που θα εισπράξουμε ως το τέλος του
οικονομικού έτους.
Το 50% του συνολικού ποσού έτους 2021 ανέρχεται σε 371.970,00 /2 =185.985,00€
Στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης περιλαμβάνονται οι εξής υποκατηγορίες
α. Λειτουργικό κόστος
1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (περιλαμβάνεται και το κόστος προσωπικού των ΝΠΔΔ και κοινωφελών
επιχειρήσεων)
2. Αμοιβές και έξοδα αιρετών
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3. Αμοιβές τρίτων (περιλαμβάνουν κόστος συμβούλων και ελ. Επαγγελματιών, σύμβουλοι, ορκωτοί
λογιστές, δικηγόροι κλπ)
4. Παροχές τρίτων στις οποίες περιλαμβάνονται (τηλεπικοινωνίες, ρεύμα, ύδρευση, συντηρήσεις
εξοπλισμού, ενοίκια κτιρίων και εξοπλισμού, ασφάλιστρα κλπ)
5. Λοιπά γενικά έξοδα περιλαμβάνονται μεταφορές, τέλη κυκλοφορίας, έξοδα ταξιδιών, δημοσιεύσεις,
συνδρομές, και λοιπά γενικά έξοδα
6. Οι προμήθειες αναλωσίμων στις οποίες περιλαμβάνονται καύσιμα και λιπαντικά, έντυπα, βιβλία,
γραφική ύλη, εκδόσεις, είδη υγιεινής και καθαριότητας, υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών
και λοιπών εργασιών, υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού
εξοπλισμού και λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
7. Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις στα ΝΠΔΔ των Δήμων όπως, απόδοση σε σχολικές επιτροπές, σε
παιδικούς σταθμούς, σε αθλητικούς οργανισμούς κλπ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται το κόστος
προσωπικού των ΝΠΔΔ το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο κόστος προσωπικού.
8. Οι υποχρεωτικές εισφορές σε συνδέσμους και λοιπές υποχρεωτικές εισφορές
9. Για τις προαιρετικές μεταβιβάσεις σε τρίτους όπως χρηματικά βοηθήματα σε απόρους και σε
επιχορηγήσεις σωματείων, επιχορηγήσεις για πρόγραμμα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων καθώς και
για προγραμματικές συμβάσεις.
β. Χρηματοοικονομικά έξοδα - τοκοχρεολύσια
γ. Μεταβιβαστικές πληρωμές
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο
πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Διαθέτει το 50% των ποσών της ΣΑΤΑ του Δήμου μας εκ του συνολικού ποσού που θα εισπράξουμε ως
το τέλος του οικονομικού έτους για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (ΠΝΠ 13 Απριλίου 2020 ΦΕΚ
Α΄84/2020,όπως επεκτάθηκε η ισχύς της ως 30.6.2021 με το άρθρο 51 ν. 4795/17-4-2021)
Το 50% του συνολικού ποσού έτους 2021 ανέρχεται σε 371.970,00 /2 =185.985,00€
Στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης περιλαμβάνονται οι εξής υποκατηγορίες
α. Λειτουργικό κόστος
1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (περιλαμβάνεται και το κόστος προσωπικού των ΝΠΔΔ και κοινωφελών
επιχειρήσεων)
2. Αμοιβές και έξοδα αιρετών
3. Αμοιβές τρίτων (περιλαμβάνουν κόστος συμβούλων και ελ. Επαγγελματιών, σύμβουλοι, ορκωτοί
λογιστές, δικηγόροι κλπ)
4. Παροχές τρίτων στις οποίες περιλαμβάνονται (τηλεπικοινωνίες, ρεύμα, ύδρευση, συντηρήσεις
εξοπλισμού, ενοίκια κτιρίων και εξοπλισμού, ασφάλιστρα κλπ)
5. Λοιπά γενικά έξοδα περιλαμβάνονται μεταφορές, τέλη κυκλοφορίας, έξοδα ταξιδιών, δημοσιεύσεις,
συνδρομές, και λοιπά γενικά έξοδα
6. Οι προμήθειες αναλωσίμων στις οποίες περιλαμβάνονται καύσιμα και λιπαντικά, έντυπα, βιβλία,
γραφική ύλη, εκδόσεις, είδη υγιεινής και καθαριότητας, υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών
και λοιπών εργασιών, υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού
εξοπλισμού και λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
7. Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις στα ΝΠΔΔ των Δήμων όπως, απόδοση σε σχολικές επιτροπές, σε
παιδικούς σταθμούς, σε αθλητικούς οργανισμούς κλπ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται το κόστος
προσωπικού των ΝΠΔΔ το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο κόστος προσωπικού.
8. Οι υποχρεωτικές εισφορές σε συνδέσμους και λοιπές υποχρεωτικές εισφορές
9. Για τις προαιρετικές μεταβιβάσεις σε τρίτους όπως χρηματικά βοηθήματα σε απόρους και σε
επιχορηγήσεις σωματείων, επιχορηγήσεις για πρόγραμμα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων καθώς και
για προγραμματικές συμβάσεις.
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β. Χρηματοοικονομικά έξοδα - τοκοχρεολύσια
γ. Μεταβιβαστικές πληρωμές
2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
Αμπελόκηποι 08 - 06 – 2021
Η Ειδική Γραμματέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Ο Πρόεδρος

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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