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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 19/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13376/23-12-15  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  15. Ζησάκη Ξανθή  

2. Τσάτσαρης Χρήστος  16. Μπίκας Χρήστος 

3. Αργυρίου Ιωάννης  17. Μανώλης Γεώργιος1 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  18. Κυρίτσης Γεώργιος1 

5. Νταφούλης Κων/νος  19. Μαϊμάρης Δημήτριος1 

6. Τσιαπλές Θωμάς  20. Καραναστάσης Αθανάσιος1 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  21. Νικολάου Γεώργιος1 

8. Πανάγου Ελευθερία  22. -- 

9. Τσεργάς Κων/νος          23. Ντόντος Γεώργιος1 

10. Καρατέγος Μιχάλης          24. Τζέκας Θωμάς1   

11. Σαϊτης Αστέριος          25. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς          26. -- 

13. Ζάχος Βασίλειος          27. -- 

14. Έξαρχος Γεώργιος   

1 αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης, ως τιμή & ένδειξη 
υποστήριξης στο παιδί που τραυματίστηκε στο σχολείο του Πυργετού. 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4) 

1. Τσούγιας Χρήστος  3. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

2. Βλάγκας Ιωάννης  4. Κακαγιάννης Χρήστος  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Μιχαλάκης Σ., Κούσιος Αν., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Α., Σεβδαλής 
Ελ., Νταής Β.] και οι Εκπρόσωποι [Λαγούρος Ι., Καραμανές Ν.] 

Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 5ο ). «Κάλυψη λειτουργικής δαπάνης (μισθοδοσία προσωπικού) από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
σε ποσοστό 12% του 1/3 πιστώσεων ΣΑΤΑ» 
Αριθμός   Απόφασης ( 282) 
  



 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάτσαρης Χρ. 

 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 χρηματοδότηση από τους Κ.Α.Π (και συγκεκριμένα από τη ΣΑΤΑ), των Αναπτυξιακών 
Συνδέσμων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και των 
επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης με ποσοστό τουλάχιστον 50%, γίνεται ύστερα από απόφαση του 
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και το κατανεμόμενο στα πιο πάνω 
νομικά πρόσωπα αντίστοιχο ποσό.  
 Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.2 Ν.3491/06 η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Για την παροχή της έγκρισης 
εκτιμάται εάν το εναπομένον από τα έσοδα αυτά ποσό υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας 
επαρκεί για την αντιμετώπιση των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την 
κάλυψη των γενικών λειτουργικών δαπανών τους. 
 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. 
(ΥΠΕΣΔΔΑ 13654/98) 
Όμως, με την παρ 1 άρθρο 36 Ν. 3801/09 με την οποία προστέθηκαν εδάφια στην περίπτωση 
δ' της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α) ), 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. 
  
 Επειδή είμαστε ήδη στο τελευταίο τρίμηνο και οι λειτουργικές δαπάνες είναι πολλές και 
πρέπει να αντιμετωπισθούν οπωσδήποτε, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία 
του Δήμου μας, ενώ τα τακτικά έσοδα δεν είναι τα αναμενόμενα λόγω οικονομικής κρίσης και 
λόγω παρακράτησης ποσού από την ΚΑΠ Γενικών Αναγκών (που προβλέπεται για πληρωμή 
μισθοδοσίας) για οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 Τη χρησιμοποίηση του ποσοστού του 12% του 1/3 του συνόλου των ΚΑΠ επενδυτικών 
Δαπανών (ΣΑΤΑ) που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων, 
για την κάλυψη μέρους των δαπανών μισθοδοσίας. 
 Συγκεκριμένα το ποσοστό 12% του 1/3 των ανωτέρω εσόδων, που εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό  του τρέχοντος έτους 2015 του Δήμου Τεμπών ανέρχεται σε 10.807.20€ (επί 
συνόλου 270.180,00€) και θα χρησιμοποιηθεί προς κάλυψη της λειτουργικής δαπάνης 
μισθοδοσίας προσωπικού ορισμένου χρόνου και υπό ΚΑ 02.20.6041.01 «Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)». 
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό έγγραφο, τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική. [Μπίκας: υπάρχει νόμος που λέει ότι 



πρέπει να υπάρχει αποθεματικό στο ταμείο η μισθοδοσία 2 μηνών των εργαζομένων. Να 
πληρωθούν οι εργαζόμενοι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο] 

 
Αποφασίζει  Ομόφωνα  

 
 Τη χρησιμοποίηση του ποσοστού 12% του 1/3 του συνόλου των ΚΑΠ επενδυτικών 
Δαπανών (ΣΑΤΑ) που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων, 
για την κάλυψη μέρους των δαπανών μισθοδοσίας. 
 
 Συγκεκριμένα, το ποσοστό 12% του 1/3 των ανωτέρω εσόδων, που εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό  του τρέχοντος έτους 2015 του Δήμου Τεμπών ανέρχεται σε 10.807.20€ (επί 
συνόλου 270.180,00€) και θα χρησιμοποιηθεί προς κάλυψη της λειτουργικής δαπάνης 
μισθοδοσίας προσωπικού ορισμένου χρόνου και υπό ΚΑ 02.20.6041.01 «Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)». 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 282/2015 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 


