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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της με αριθ. 27 /2020 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 260
Θέμα: Κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης του Δήμου Χαϊδαρίου, Έτους
2021.
Σήμερα την 28η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης στις
11:00 και ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 23902/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και
εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα
«Κλεισθένης Ι» β) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, το άρθρο 3 της
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) 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»] 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.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα έξι (6) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης και Άλκηστη Βίτσα (τακτικά μέλη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (6) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-Δια περιφοράς- συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για το 17ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της από 23.12.2020 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης, την
υπ΄αριθμ 5/2020 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, προτείνοντας την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του
Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2021 και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και ψήφιση. ,
Η Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:
 την από 23/12/2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης,
 το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει – σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
η Εκτελεστική Επιτροπή: δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο
της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και
το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή, ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του
προϋπολογισμού.
 την περίπτ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του
4623/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
 τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019,
 τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του 4316/2014 και ισχύει
 την υπ’ αριθ. 3/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με θέμα την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος
έτους 2021, όπως προτάθηκε από τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 την υπ’ αριθ. 4/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής , με θέμα την κατάρτιση του σχεδίου του ετήσιου
προγράμματος δράσης Έτους 2021,
 την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το προσχέδιο του
Προϋπολογισμού του Δήμου Έτους 2021 στην Οικονομική Επιτροπή.
 Την αιτιολογική-εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης, σχετικά με την κατάρτιση
του προϋπολογισμού έτους 2021,
 την ΚΥΑ 46735/ (ΦΕΚ 3170/1-8-2020 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021,
και κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ.
δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης
και Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος.
Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων]η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Α. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου για το Έτος 2021, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου όπως
φαίνεται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ανέρχονται στο
ακόλουθο ύψος:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ για το έτος 2021
Κωδικοί
Αριθμοί
0
1 (πλην 13)

Έσοδα και Εισπράξεις
Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

Προϋπολογισμός σε ευρώ
12.015.147,00
1.826.324,08

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

161.999,18

31

Εισπράξεις από Δάνεια

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά
τα παρελθόντα έτη

10.665.110,51

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

4.964.990,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

2.239.989,33

0,00

13
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Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

5.897.237,96

Σύνολο Πόρων

Κωδικοί
Αριθμοί
60

37.770.798,06

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

9.528.075,16

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.861.688,40

63,64

Φόροι-τέλη ,λοιπά γενικά έξοδα

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

67,68

790.477,87
22.000,00
558.305,23

Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,λοιπά έξοδα

2.048.709,88

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε

500.031,29

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

14.609.610,21

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

0,00

Επενδύσεις
71

Αγορές

2.878.969,96

73

Έργα

3.249.277,19

74

Μελέτες

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

9111

Αποθεματικό
Σύνολο εξόδων και πληρωμών

202.586,29
0,00
492.899,23
28.167,35
37.770.798,06

Β. Την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει τη γνώμη
του επ’αυτού και την υποβολή του, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική
ψήφισή του.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 28-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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