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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  5ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως :  80 

 
 ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρησιμοποίηση ποσοστού έως  50%  του συνολικού ποσού της Συλλογικής 

Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 

Σήμερα την 23η του μήνα  Ιουνίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  20:00 ,  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 10363/19-06-2020 προσκλήσεως του 

Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  19-06-2020, στον κ. 

Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), η οποία 

πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση 

αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών 

διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 

παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την 

εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα ένα  (31) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης Απών 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος 
Απών 

 

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Μεταβολές:  
1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής 

θεμάτων ως κατεπείγοντα:  1. Λήψη απόφασης παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της υπ΄αριθμ. 320/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμ. πρωτ.: 10364/2020). 2. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για 

την στελέχωση των παιδικών σταθμών του Δήμου μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη 

του  1
ου

ΕΗΔ  θέματος και τη συζήτησή του ως 1
ο
 θέμα στην ημερησία διάταξη και την ένταξη του 2

ου
 ΕΗΔ θέματος και τη 

συζήτησή του ( μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης) ως 15
ο
 θέμα ημερησίας διάταξης. (Ν. 

3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

Αποχωρήσεις: 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Ι.  Κέντρης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1

ου
 (πλέον)  θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Χουδελούδης, Ν. Δαουάχερ και Η. Βαρυτιμιάδης, αποχώρησαν από 

τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 3
ου

 (πλέον) θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Β. 

Παντελάρος  και  Φ. Θεοδωρακόπουλος,  αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 15
ου

 (πλέον) θέματος της 

ημερήσιας διάταξης.  

 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 2
ο
 (πλέον)  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος, την  εισήγηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 

29 του Ν. 3448/06, από τα έσοδα της φορολογίας εισοδήματος 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 Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης και επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή των Α.Ε. και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ποσοστό 50% τουλάχιστο. Το ποσό αυτό (το 1/3 των εσόδων του ΦΕΦΝΠ), που διατίθεται 

για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, ονομάζεται Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΣΑΤΑ). 
 

    Η ΣΑΤΑ διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης, 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' της 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 προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο 

τρίμηνο του οικονομικού έτους και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για το σκοπό 

αυτόν απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

 

    Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 84/Α/13.4.2020 ΠΝΠ, Άρθρο 33 «Ρύθμιση 

θεμάτων προϋπολογισμού ΟΤΑ α΄ βαθμού», «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».  
 
    Μετά τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η χρησιμοποίηση του σχετικού ποσοστού της αδιάθετης ΣΑΤΑ και 

συγκεκριμένα μικρότερο του 164.025,00 αυτής, το οποίο ανέρχεται σε 116.700,00 €  (επί συνόλου για το έτος 2020 

328.050,00 €) και προτείνεται να διατεθεί για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε τη διάθεση του ποσού των  € 116.700,00 που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό μικρότερο του 50% επί του συνολικού ποσού της αδιάθετης ΣΑΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 

παρ. 1 του Ν. 3801/09, καθώς και του Άρθρου 33 του ΦΕΚ 84/Α/13.4.2020,  για την υλοποίηση  των αναγκαίων για το 

Δήμο λειτουργικών δαπανών. 
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Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη του Σώματος να αποφασίσουν σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις  

διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 3801/09, καθώς και του  άρθρου 33 του ΦΕΚ 84/Α/13.4.2020, συζήτησε το θέμα. 

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης  (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι 

καταψηφίζουν το θέμα. Ακολούθως ο Επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι 

καταψηφίζουν το θέμα. Επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) κ.κ. Ε. Τοκατλίδη και Ι. 

Θεοτοκάς, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.   

 

Επί παρευρισκομένων 30 Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 30 ψηφισάντων (17) ψήφισαν  υπέρ και (13) ψήφισαν κατά, 

συνεπώς  το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

 
Τη διάθεση του ποσού των 116.700,00 €,  το οποίο  αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικού ποσού της 

αδιάθετης ΣΑΤΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 3801/09 καθώς και του Άρθρου 33 του ΦΕΚ 

84/Α/13.4.2020, για την υλοποίηση  των αναγκαίων για το Δήμο λειτουργικών δαπανών και τα αναφερόμενα στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

 

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                      (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  24-06-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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