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Απόσπασμα από το πρακτικό της πρώτης (1ης) τακτικής  

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.(μέσω 
τηλεδιάσκεψης) 

 
Θέμα: ‘Εγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου 

προγράμματος δράσης του Δήμου Ν.Σκουφά έτους 2021. 
 

       Στο Πέτα, σήμερα την εικοστή εβδόμη  (27η) του μηνός 
Ιανουαρίου, του  έτους 2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 17.30 

μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου  Σκουφά συνήλθε 
μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση,ύστερα από την με 

αριθμ.πρωτ: 424/22-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Βασίλη Αθανασίου,η οποία επιδόθηκε 

και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
(άρθρ.95 του Δ.Κ.Κ. & άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και  

τις  διατάξεις  της  παρ. 1  του άρθρου  184 του Ν. 4635/2019  την 
από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/Α/11-

3-2020-άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19»), την αριθμ.πρωτ: 18318/13-

03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και 
αριθμ.πρωτ:33282/29-05-2020 εγκύκλιο. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε από τον 
Πρόεδρο, ότι ο αριθμός των συνδεδεμένων και συμμετεχόντων 

Δημοτικών Συμβούλων ανήλθε 26 μέλη   πως υπήρχε νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα  

26  μέλη. 
Δεν συνδέθηκαν και δεν συμμετείχε στη διαδικασία της 

τηλεδιάσκεψης ως (απών) ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φιλίππου 
Ιωάννης και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.Γεωργή Καλλιόπη                            1.Φιλίππου Ιωάννης                                 

2.Σερβετάς Λάμπρος                                  
3.Τόλης Δημήτριος                                   

4.Βασίλης Αθανάσιος                                
5.Ριζάκης Γεώργιος 

6.Ροβίνας Ιωάννης  
7.Δήμος Δημήτριος του Κων/νου  

8.Μπασάνος Γρηγόριος 
9.Ντοκομές Δημήτριος 

10.Κολιούλης Ηλίας 
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11.Μαλιγιάννη Θεοδώρα 

12.Πανακούλιας Στυλιανός 
13.Παπασιώζος Κων/νος 

14.Μακρής Χρήστος 
15.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα 

16.Σιώζος Αθανάσιος 
17.Κασσελούρη Αικατερίνη 

18.Βαρέλης Κων/νος 
19.Βλάχος Λάμπρος 

20.Βούλγαρης Κοσμάς 
21.Κοσμά Μαρία 

22.Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου 
23.Τσίρκας Λάμπρος 

24.Σαπρίκης Ηλίας 
25.Γιαννούλης Βασίλειος 

26.Μπουραντάς Ευάγγελος 

 
Η Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά κα Βαβέτση Ροζίνα 

προσκλήθηκε, συνδέθηκε και συμμετείχε στη Συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο Βαρέλης Ευστάθιος, υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ο 

αριθμός των συνδεδεμένων και συμμετεχόντων Δημοτικών 
Συμβούλων ανήλθε σε 26 μέλη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στον κ.Αναγνωστάκη 

Χρήστο αναπληρωτή προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικών    για να  
εισηγηθεί το μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης,  και αυτός  έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού   Συμβουλίου τα εξής: 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής:  

  «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη 

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες 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 επίσης να 

καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί 
μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και 

ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 
   2 .Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που 

παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και 

κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του 
δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, 

σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 
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   3. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία 

διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας 
έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του 

προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό 
έτος. 

   Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει 
σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, εφόσον του 

έχουν παραχωρηθεί αρμοδιότητες, το οποίο δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική 
έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή 

Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής 
του από την κοινότητα, δεν επηρεάζει την συνέχιση της σύνταξης 

του σχεδίου του προϋπολογισμού εξόδων και καταρτίζεται από 
αυτήν. 

   4.Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω 

προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του 

προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική 
επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή 

συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του 
δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή 

υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. 

    Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του 

προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για 
όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 

   5.Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το 
προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το 

σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και 

ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό 
υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό 

συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες 
αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό 

συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και 
οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές 

δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και 
ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και 

εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το 
σχέδιο του προϋπολογισμού. 

    Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι 
δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους 
 Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την 

ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική 

βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
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προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

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

καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών 
και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του 

Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες 
για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και 

Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη 
ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες 

κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή 
υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν 

έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα 
ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να 

εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του 

σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη 

διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο 
υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο 

προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και 
υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις 

οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική 
έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που 

επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. 
    Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, 

καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 

καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της 
επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, 

λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 
    6 Το δημοτικό συμβούλιο, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό 

συνεδρίαση 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 της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του 

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

εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής 
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

    Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για 

την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν 
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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 προϋπολογισμός, όπως 
διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως 

αποτέλεσμα αναμορφώσεων. 
    Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του 

συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται 
από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). 
     7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη 
απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης 

του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (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, καθώς και η ψήφιση και 

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

  β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά 
παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της 

παραγράφου 1. 
    8. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 

3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και 
η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α' 114), καθώς και 

κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά 
τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν.» 

   Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 

3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’ εφόσον έχουν 
μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, 

αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη 

των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του 
άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην 

περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες 
δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.  

    Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η 
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από 

πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν 
από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. 

   Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου μας εξέφρασε 
προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην αρ 02/2020 συνεδρίασή της 

σχετικά με την σύνταξη του προσχέδιου του προϋπολογισμού, κατά 
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τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες 

έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή. 
  Επιπρόσθετα 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 

προς την οικονομική επιτροπή. 
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

   Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε 
την υπ’ αριθ. 01/2020 απόφαση για την σύνταξη του προσχεδίου του 

προϋπολογισμού και του OΠΔ του δήμου Νικολάου Σκουφά του 
έτους 2021 το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. 

  Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη 
συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε 

στο παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ με την υπ’ 
αριθ. 167/2020 απόφασή της και την προώθηση της για έγκριση στο 

Δ.Σ του δήμου Νικολάου Σκουφά. 
  Με την Αριθ.Πρωτ: 1112/15/12/2020 το Παρατηρητήριο 

οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α του υπουργείου Εσωτερικών 
αξιολόγησε ότι ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νικολάου Σκουφά γα 

το έτος 2021 δεν τηρεί τις προϋποθέσεις για έγκριση σύμφωνα με 
την αριθ. 46735/23.07.2020 ΚΥΑ. 

  Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες διορθώσεις από 
την οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω 

γνώμης του παρατηρητηρίου και το σχέδιο υποβλήθηκε για 
διορθώσεις στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νικολάου Σκουφά 

 Με την αριθ 11/2021 απόφαση της Ο.Ε επιτροπής διαμορφώθηκε το 
σχέδιο του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ του δήμου Νικολάου 

Σκουφά για το έτος 2021 σύμφωνα με τις υποδείξεις της με αριθ. 

Πρωτ: 1112/15/12/2020 γνώμης του παρατηρητηρίου του 
υπουργείου εσωτερικών και ο Προϋπολογισμός καθώς και το Ο.Π.Δ 

του έτους 2021 κατατέθηκε για ψήφιση από την Ο.Ε  στο Δ.Σ του 
δήμου Νικολάου.           

   Τα Στοιχεία του προϋπολογισμού του οικ έτους 2021 αναφέρονται 
στους παρακάτω συνοπτικούς πίνακες εσόδων και δαπανών: 

  

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΑ 
Διαμορφωθέντα 
την 30/09/2020 

Βεβαιωθέντα 
την 

30/09/2020 
Εκτίμηση 
είσπραξης 

Προταθέντα 
στο Δ.Σ για 
το έτος 2021 

            

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.271.638,20 1.922.841,10 2.702.166,14 2.824.140,20 

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 121.500,00 91.763,34 113.000,00 96.470,00 

02 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.500,00 1.958,27 2.000,00 2.000,00 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 1.310.750,00 575.194,41 770.096,69 903.129,00 
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ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

      

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 43.400,00 36.644,30 38.211,25 32.890,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 58.930,00 41.846,63 45.000,00 55.793,00 

06 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.733.308,20 1.174.981,15 1.733.308,20 1.733.308,20 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.250,00 453,00 550,00 550,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.173.310,39 2.548.643,35 4.633.816,92 10.743.489,05 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 688.847,89 144.505,50 679.505,50 52.480,00 

13 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.452.312,50 2.374.232,35 3.943.861,42 10.679.309,05 

14 
ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 31.400,00 29.555,50 10.100,00 11.400,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 750,00 350,00 350,00 300,00 

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 383.000,00 299.478,00 363.117,98 306.942,00 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 381.000,00 297.908,70 361.548,98 305.942,00 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 2.000,00 1.569,30 1.569,00 1.000,00 

3 
ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 3.852.197,32 1.694.507,30 1.554.641,45 1.335.864,19 

31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ   2.801.423,59 644.681,45 1.053.435,24 605.167,19 

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ 
ΤΑ  1.050.773,73 1.049.825,85 501.206,21 730.697,00 

4 

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 1.002.130,26 811.861,45 1.029.580,74 1.025.420,00 

41 
ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   869.610,26 719.671,45 895.203,72 898.500,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

43 
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 128.520,00 92.190,00 134.377,02 122.920,00 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 783.744,92 783.744,92 783.744,92 1.091.739,00 

511 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα 238.936,86 238.936,86 238.936,86 91.622,00 

512 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα 544.808,06 544.808,06 544.808,06 1.000.117,00 

  Σύνολα 23.466.021,09 8.061.076,12 11.067.068,15 17.327.594,44 

 
    

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 

ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ- ΕΞΟΔΑ 
Διαμορφωθείσες 
μέχρι 30/09/2020 

Ενταλθείσες 
μέχρι 

30/09/2020 

Εκτίμηση 
πληρωμών 

μέχρι 
31/12/2020 

Προταθέντα 
στο Δ.Σ γιο 
το έτος 2021 

 6  Έξοδα 5.072.531,56 2.587.791,00 3.971.884,09 4.701.208,05 

 60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.555.911,98 1.115.959,88 1.402.828,41 1.630.729,98 
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 61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 732.223,29 223.797,91 322.407,30 579.745,29 

 62  Παροχές τρίτων 1.391.560,20 689.823,15 1.142.723,56 1.254.724,53 

 63  Φόροι τέλη 20.711,40 4.432,33 13.040,95 15.646,87 

 64  Λοιπά Γενικά έξοδα 68.072,10 18.334,88 35.948,79 120.020,10 

 65 
 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 
δημόσιας πίστεως 197.661,32 44.684,32 197.661,32 71.000,00 

 66 
 Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 390.300,00 125.805,52 220.082,80 370.700,00 

 67 
 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 714.091,27 364.953,01 636.190,96 656.641,28 

 68  Λοιπά έξοδα 2.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 

 7  Επενδύσεις 14.828.009,29 2.583.386,20 3.976.635,87 10.503.371,59 

 71 
 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων 
και προμήθειες παγίων 750.671,00 35.006,75 628.067,36 428.940,00 

 73  Έργα 13.963.958,29 2.538.379,45 3.324.468,51 9.979.651,59 

 74 
 Μελέτες Έρευνες πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες 107.880,00 10.000,00 18.600,00 89.280,00 

 75 
 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 

 8 
 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις 
και προβλέψεις 2.937.095,62 1.494.477,32 1.775.724,34 2.081.008,92 

 81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.173.942,34 907.504,08 1.051.114,08 660.000,00 

 82  Αποδόσεις 873.610,26 586.973,24 724.610,26 902.500,00 

 83 
 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 

 85  Προβλέψεις μη είσπραξης 889.543,02 0,00 0,00 518.508,92 

 9  Αποθεματικό 59.078,03 0,00 0,00 42.005,88 

  Σύνολα 22.896.714,50 6.665.654,52 9.724.244,30 17.327.594,44 

 
Στη συνέχεια παίρνοντας το λόγο η Δήμαρχος κ. Βαβέτση Ροζίνα 

ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι πραγματικός, ρεαλιστικός και 
συντάχθηκε σύμφωνα με τους νόμους τους κανόνες και τις οδηγίες 

του υπουργείου εσωτερικών. 
   Παίρνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπασιώζος 

Κων/νος είπε. 
 Ξεκινώ από τα έσοδα. Στο πρώτο κομμάτι των τακτικών εσόδων και 

τα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης. Είχε προϋπολογιστεί το ’20 
τριάντα πέντε χιλιάδες, εισπραχθήκανε τριάντα χιλιάδες και μπήκανε 

για το ’21 είκοσι χιλιάδες. Έχουμε μείωση των μισθωμάτων των 

ποσών; Αυτό να το σημειώσει ο κύριος Αναγνωστάκης να μου 
απαντήσει μετά. Πάω την ύδρευση. Εδώ είναι μια υπόθεση η οποία 

και κυρία Δήμαρχος νομίζω και εσείς, είναι όλο, όλοι οι κάτοικοι του 
δήμου είναι στα όριά τους. Αυτή η υπερφορολόγηση στον τομέα της 

ύδρευσης έχει φτάσει σε μεγάλα ύψη. Μιλάνε και τα στοιχεία. 
Εκατόν ογδόντα χιλιάδες προβλεφθήκανε για το ‘20, εισπραχθήκαν 

σαράντα δύο και μπήκαν εκατόν ογδόντα για, πάλι για το ‘21. Αφού 
εισπραχθήκαν σαράντα δυο, κύριε Αναγνωστάκη, πως ξαναβάζουμε 
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εκατόν ογδόντα χιλιάδες .. Είναι πλασματικό; .. δεν μας δώσατε καν 

τον πίνακα τα πεντακόσια είκοσι χιλιάρικα, έχουν εξοφληθεί; Γιατί 
βλέπω μηδενικά. Έχουν εξοφληθεί όλα; Θέλω μια απάντηση. Από τις 

έκτακτες επιχορηγήσεις ήταν το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Βλέπω στον πίνακα το 
είκοσι εκατόν τριάντα τρις χιλιάδες μηδέν μηδέν και για το ’21 

διπλάσιο ποσό. Από πού προέρχεται αυτό; Για τις παιδικές χαρές που 
εδώ θα ασχοληθούμε πάρα, πάρα πολύ. Έχει γίνει αποπληρωμή 

διακόσιες δώδεκα χιλιάδες, διακόσιες έντεκα εννιακόσιες είκοσι 
οκτώ. .. ρωτήσω εγώ τώρα. Έχουν τοποθετηθεί όλα, όλος ο 

εξοπλισμός στις παιδικές χαρές Νεοχωρίου, Κομποτίου και Πέτα 
κυρία Δήμαρχε; Έχουν παραληφθεί, όπως μου απαντήσατε στο 

έγγραφο; Οι παιδικές χαρές λειτουργούν με άδεια λειτουργίας; 
Παίρνοντας το λόγο η Δήμαρχος κ. Βαβέτση Ροζίνα είπε:Θα μου 

επιτρέψετε να απαντήσω και θα απαντήσω .. που είναι εκτός 
προϋπολογισμού και που υποθέτω, είναι ακριβώς τα ίδια με πέρυσι, 

copy.. θα βγάλω μάλιστα και τα πρακτικά τα περυσινά, γιατί ο κύριος 

Παπασιώζιος δεν κατάλαβε προφανώς τις απαντήσεις, οι ερωτήσεις 
είναι ακριβώς οι ίδιες, λοιπόν και καταλάβει ορισμένα πράγματα γιατί 

πέταξε κάτι καμπάνες για δάνεια και πως θα τα πληρώσουμε. Να 
καθίσεις να διαβάσεις πως είναι τα έργα της αποχέτευσης και μετά να 

έρχεσαι να κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Επίσης εάν ήσουν στα δημοτικά 
συμβούλια, θα άκουγες τις προηγούμενες φορές, ότι πλέον αυτά τα 

χρήματα δε θα υφίσταται, γιατί βρήκαμε τρόπο να τα, να 
χρηματοδοτηθούνε. Άκυρη λοιπόν η ερώτησή σου. Συνεχίζουμε 

παρακάτω. Οχήματα. Σου ξαναλέω, όσο θα βγαίνουν προτάσεις, 

ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα έρθει και προσωπικό στους 
δήμους, που σαν δημοτική αρχή συνεχώς ζητάμε και στέλνουμε, 

αλλά δεν ορίζουμε εμείς ούτε το μόνιμο προσωπικό, ούτε τις 
οκτάμηνες συμβάσεις. Δυστυχώς ο δήμος δεν ορίζει τίποτα. Κατά την 

άποψή μας .. αυτό που κάναμε εισήγηση στο υπουργείο Εσωτερικών, 
είναι να επιτρέπεται στα δημοτικά συμβούλια να προσλαμβάνουν 

προσωπικό. Μέχρι τώρα όμως, κύριε Παπασιώζιο, δεν ισχύει αυτό. 
Επομένως οι προσλήψεις που λέτε και ξαναλέτε και το αν σαπίζουν 

τα μηχανήματα, δεν είναι θέμα του δήμου, είναι θέμα του 
υπουργείου Εσωτερικών. Συνεχίζουμε. Μιλήσατε για τις εισπράξεις 

στην ύδρευση, ήσασταν και ότι σας φαίνεται ότι είναι πολύ το νερό, 
ήσασταν ο πρώτος πέρυσι στο δημοτικό συμβούλιο που μας 

κουνούσατε τα χέρια για τα βεβαιωθέντα έσοδα και ότι δεν τα, δεν 
κάνουμε αυτό που πρέπει, δεν εισπράττουμε και σας υποσχεθήκαμε 

τότε ότι θα ακούσουμε τη συμβουλή σας και θα εισπράξουμε τα 

έσοδα .. Αν κάποιος δημότης θεωρεί στο λογαριασμό του υπάρχει 
υπηρεσία ύδρευσης, κάνεις μια αίτηση και έρχεται ο υδραυλικός του 

δήμου να τσεκάρει το υδρόμετρό σου. Πολλές φορές μπορεί να 
τύχει, να γίνει και λάθος. Θα απαντήσει στα ερωτήματα επί του 

προϋπολογισμού ο κύριος Αναγνωστάκης. Απλά ο κύριος 
Παπασιώζιος δεν έχει καταλάβει ακόμη το πως συντάσσεται. Δε 

βλέπει μέσα μηχανήματα, δε βλέπει μέσα άλλα πράγματα. Μάλλον 
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δεν έχετε καταλάβει, κύριε Παπασιώζιο, πως συντάσσεται σε αυτή τη 

φάση ο προϋπολογισμός. 
   Παίρνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βούλγαρης Κοσμάς 

είπε: Υπάρχουν ερωτήματα και εδώ θέλω να σταθώ και να τελειώσω  
να κλείσω, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε, τον παρακολούθησα, 

τον διάβασα τον προϋπολογισμό, δεν μπορώ να ψηφίσω αυτόν τον 
προϋπολογισμό, θα ψηφίσουμε μόνο τις δαπάνες τις λειτουργικές, θα 

ψηφίσουμε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, θα ψηφίσουμε .. και των 
αιρετών. Σε καμία περίπτωση δε θα ψηφίσουμε κάτι άλλο. Ο δήμος 

πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, ευχαριστώ. 
 Παίρνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κ.Σαπρίκης Ηλίας είπε:  

Ήθελα να πω ότι άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές του παραλόγου 
και συμμετέχουμε σε μια διαδικασία, η οποία εκ των οποίων είναι 

προκαθορισμένη. Ο προϋπολογισμός έγινε μπαλάκι δυο, τρις φορές 
στο οικονομικό παρατηρητήριο για να, για να εγκριθεί, εγκρίθηκε 

από την Οικονομική επιτροπή και ο πρόσφατος νόμος της Νέας 

Δημοκρατίας θεωρεί αυτά αρκετά, ακόμα και ας έχει αρνητική 
πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο, παρ’ όλα αυτά όμως να 

θεωρείται .. Εμείς τώρα δεν ξέρω τι ρόλο παίζουμε και γιατί είμαστε 
εδώ πέρα και μιλάμε. Να καταψηφίσουμε, η άποψή μας αυτή είναι, ο 

προϋπολογισμός είναι πάρα πολύ ελλιπής. Όπως ειπώθηκε, τα 
χρήματα από τη κρατική επιχορήγηση είναι πάρα πολύ λίγα και 

φέτος είναι ακόμα λιγότερα. Επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη 
αύξηση στις εισφορές των δημοτών και μέσω της αύξησης νερού, 

όπως επίσης και μέσω της αύξησης των τελών από τη ΔΕΗ μέσω του 
συμψηφισμού των τετραγωνικών στα σπίτια. Επίσης απουσιάζει από 

τον προϋπολογισμό και από το τεχνικό πρόβλημα ένα οργανωμένο 
σχέδιο αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. 

Έχουμε το οξύμωρο να γίνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις στα 
σχολεία, χωρίς αυτά να έχουν ελεγχθεί αντισεισμικά. Επίσης φάνηκε 

πόσο .. είναι το όποιο αντιπλημμυρικό πρόγραμμα υφίσταται μέσω 

τις πρόσφατες πλημμύρες που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και θα 
είναι και πάλι φέτος ενδεχομένως και σίγουρα θα είναι και του 

χρόνου. Δείχνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό και ευαισθησία από τη 
δημοτική αρχή να ασχοληθεί στα σοβαρά και να δώσει λύσεις σε 

αυτά τα προβλήματα, γιατί υποτίθεται δεν είναι επιλέξιμο. Εμάς αυτό 
δε μας καλύπτει. Επίσης ο προϋπολογισμός είναι περισσότερο, θα 

έλεγα, άσκηση επί χάρτου, γιατί έτσι, αλλιώς στη πορεία θα ρθούνε 
πάρα πολλές αναμορφώσεις, οπότε το συνολικό .. σήμερα θα αλλάξει 

αρκετές φορές. Για όλα αυτά και για πολύ περισσότερα, τώρα στα 
νούμερα και λοιπά δε θα σταθώ και εγώ, όπως είπα και νωρίτερα, 

εμείς δε συμφωνούμε, είναι εντελώς λάθος κατά την άποψή μας, γι’ 
αυτό και το καταψηφίζουμε. 

 Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία από την οποία προέκυψε ότι οι 
κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ψήφισαν τον προϋ/σμό ήτοι: κ. κ. 

Παπασιώζος Κων/νος,Μακρής Χρήστος, Σιώζος Αθανάσιος, 

Κασσελούρη Αικατερίνη, Βλάχος Λάμπρος, Ζαχαράκη-Παπαχρήστου 
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Χριστίνα,Βαρέλης Κων/νος, Κοσμάς Βούλγαρης, Κοσμά Μαρία, 

Τσίρκας Λάμπρος, Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου, Σαπρίκης Ηλίας 
και Γιαννούλης Βασίλειος.  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

  Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις των άρθρων 74 και 189 του Ν. 
4555/2018, την εγκύκλιο αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, το 

γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη προς συζήτηση πρόταση για τον 
Προϋπολογισμό του δήμου Νικολάου Σκουφά, και γενομένης 

ψηφοφορίας, κατά την οποία οι κ.κ. Δημ. Σύμβουλοι:Παπασιώζος 
Κων/νος,Μακρής Χρήστος, Σιώζος Αθανάσιος, Κασσελούρη 

Αικατερίνη, Βλάχος Λάμπρος, Ζαχαράκη-Παπαχρήστου 
Χριστίνα,Βαρέλης Κων/νος, Κοσμάς Βούλγαρης, Κοσμά Μαρία, 

Τσίρκας Λάμπρος, Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου, Σαπρίκης Ηλίας 
και Γιαννούλης Βασίλειος ψήφισαν ΚΑΤΑ. 

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013  
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 
του Ν.3852/2010 

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  
- την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος 

Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών 
κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες 

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 
- την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Α. 

- Την αριθ. 46735/23.07.2020 ΚΥΑ για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού του έτους 2021. 

 - Την αριθ. 01/2020 απόφαση της επιτροπής Διαβούλευσης για το 
τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2021 του δήμου Νικολάου Σκουφά.  

- Την αριθ.02/2020 απόφαση της επιτροπής διαβούλευσης του 

δήμου Νικολάου Σκουφά για την διατύπωση γνώμης επι του 
προσχεδίου του Προϋπολογισμού του έτους 2021. 

- Την υπ’ αριθ. 01/2020  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με 
την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του 

ΟΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή. 
- Την αριθ.167/2020 απόφαση της Ο.Ε 

- Την αριθ 1112/15/12//2020 Γνώμη του παρατηρητηρίου 
οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επι του σχεδίου του 

προϋπολογισμού οικ έτους 2021 του δήμου Ν. Σκουφά.  
- Την αριθ. 175/2020 απόφαση του Δ.Σ για την ψήφιση του 

τεχνικού προγράμματος του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 
2021. 

- Την αριθ 166/2020 Απόφαση του Δ.Σ για την ψήφιση των τελών 
δικαιωμάτων και εισφορών του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 

2021. 
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- Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του 

οικονομικού έτους 2021 όπως καταρτίστηκε και εισηγήθηκε για την 
ψήφιση του προς το Δ.Σ με την αριθ. 11/2021  Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νικολάου Σκουφά, ως την 
μοναδική πρόταση για την ψήφιση της.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ.Δημοτικούς 
Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα.Οι απόψεις 

αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των,κατεγράφησαν αναλυτικά 
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ύστερα από  τα  παραπάνω  ο Πρόεδρος  κάλεσε  το Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών του και αφού έλαβε υπόψη του:Τα ανωτέρω  
   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

                             (ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ) 
 

Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 
σύμφωνα με την μοναδική πρόταση της αριθ. 11/2021 απόφασης 

της Ο.Ε του δήμου Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο συνοδεύει την πρόταση της Ο.Ε 
προς το δημοτικό συμβούλιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας απόφασης. 
  Η Συνοπτική οικονομική κατάσταση εσόδων και εξόδων του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 είναι η ακόλουθη: 
 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΑ 
Διαμορφωθέντα 
την 30/09/2020 

Βεβαιωθέντα 
την 

30/09/2020 
Εκτίμηση 

είσπραξης 

Προταθέντα 
στο Δ.Σ για 
το έτος 2021 

            

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.271.638,20 1.922.841,10 2.702.166,14 2.824.140,20 

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 121.500,00 91.763,34 113.000,00 96.470,00 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.500,00 1.958,27 2.000,00 2.000,00 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.310.750,00 575.194,41 770.096,69 903.129,00 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 43.400,00 36.644,30 38.211,25 32.890,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 58.930,00 41.846,63 45.000,00 55.793,00 

06 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.733.308,20 1.174.981,15 1.733.308,20 1.733.308,20 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.250,00 453,00 550,00 550,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.173.310,39 2.548.643,35 4.633.816,92 10.743.489,05 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 688.847,89 144.505,50 679.505,50 52.480,00 

13 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.452.312,50 2.374.232,35 3.943.861,42 10.679.309,05 

14 
ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: 6ΣΡΤΩΚ5-ΒΩ7



15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 31.400,00 29.555,50 10.100,00 11.400,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 750,00 350,00 350,00 300,00 

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 383.000,00 299.478,00 363.117,98 306.942,00 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 381.000,00 297.908,70 361.548,98 305.942,00 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 2.000,00 1.569,30 1.569,00 1.000,00 

3 
ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 3.852.197,32 1.694.507,30 1.554.641,45 1.335.864,19 

31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ   2.801.423,59 644.681,45 1.053.435,24 605.167,19 

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ 
ΤΑ  1.050.773,73 1.049.825,85 501.206,21 730.697,00 

4 

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 1.002.130,26 811.861,45 1.029.580,74 1.025.420,00 

41 
ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   869.610,26 719.671,45 895.203,72 898.500,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

43 
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 128.520,00 92.190,00 134.377,02 122.920,00 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 783.744,92 783.744,92 783.744,92 1.091.739,00 

511 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα 238.936,86 238.936,86 238.936,86 91.622,00 

512 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα 544.808,06 544.808,06 544.808,06 1.000.117,00 

  Σύνολα 23.466.021,09 8.061.076,12 11.067.068,15 17.327.594,44 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ- ΕΞΟΔΑ 
Διαμορφωθείσες 
μέχρι 30/09/2020 

Ενταλθείσες 
μέχρι 

30/09/2020 

Εκτίμηση 
πληρωμών 

μέχρι 
31/12/2020 

Προταθέντα 
στο Δ.Σ γιο 
το έτος 2021 

 6  Έξοδα 5.072.531,56 2.587.791,00 3.971.884,09 4.701.208,05 

 60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.555.911,98 1.115.959,88 1.402.828,41 1.630.729,98 

 61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 732.223,29 223.797,91 322.407,30 579.745,29 

 62  Παροχές τρίτων 1.391.560,20 689.823,15 1.142.723,56 1.254.724,53 

 63  Φόροι τέλη 20.711,40 4.432,33 13.040,95 15.646,87 

 64  Λοιπά Γενικά έξοδα 68.072,10 18.334,88 35.948,79 120.020,10 

 65 
 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 
δημόσιας πίστεως 197.661,32 44.684,32 197.661,32 71.000,00 

 66 
 Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 390.300,00 125.805,52 220.082,80 370.700,00 

 67 
 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 714.091,27 364.953,01 636.190,96 656.641,28 

 68  Λοιπά έξοδα 2.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 

 7  Επενδύσεις 14.828.009,29 2.583.386,20 3.976.635,87 10.503.371,59 

 71 
 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων 
και προμήθειες παγίων 750.671,00 35.006,75 628.067,36 428.940,00 

 73  Έργα 13.963.958,29 2.538.379,45 3.324.468,51 9.979.651,59 
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 74 
 Μελέτες Έρευνες πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες 107.880,00 10.000,00 18.600,00 89.280,00 

 75 
 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 

 8 
 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις 
και προβλέψεις 2.937.095,62 1.494.477,32 1.775.724,34 2.081.008,92 

 81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.173.942,34 907.504,08 1.051.114,08 660.000,00 

 82  Αποδόσεις 873.610,26 586.973,24 724.610,26 902.500,00 

 83 
 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 

 85  Προβλέψεις μη είσπραξης 889.543,02 0,00 0,00 518.508,92 

 9  Αποθεματικό 59.078,03 0,00 0,00 42.005,88 

  Σύνολα 22.896.714,50 6.665.654,52 9.724.244,30 17.327.594,44 

 

Β. Εγκρίνει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης (Ο.Π.Δ) – 
Στοχοθεσία του έτους 2021 του δήμου Νικολάου Σκουφά που το 

παράρτημα του αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 

Γ. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα 

και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι 
την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για 

έλεγχο. 
Δ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο 

διατυπώσεις. 
Ε. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 

3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α   1/2020.                             

Συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

 1.Σερβετάς Λάμπρος   

 2.Τόλης Δημήτριος  

Βασίλης Αθανάσιος 3.Γεωργή Καλλιόπη  

 4.Ριζάκης Γεώργιος   

 5.Ροβίνας Ιωάννης   

 6.Δήμος Δημήτριος του Κων.   

 7.Μπασάνος Γρηγόριος   

 8.Ντοκομές Δημήτριος  

 9.Κολιούλης Ηλίας   

 10.Μαλιγιάννη Θεοδώρα   

 11.Πανακούλιας Στυλιανός   

 12.Παπασιώζος Κων/νος   

 13.Μακρής Χρήστος  

 14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου  

Χριστίνα  

 15.Σιώζος Αθανάσιος   
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 16.Κασσελούρη Αικατερίνη   

 17.Βαρέλης Κων/νος 

 18.Βλάχος Λάμπρος 

 19.Βούλγαρης Κοσμάς 

20.Κοσμά Μαρία 

21.Δήμος Δημήτριος του Αθαν. 

22.Τσίρκας Λάμπρος 

23.Σαπρίκης Ηλίας 

24.Γιαννούλης Βασίλειος 

25.Μπουραντάς Ευάγγελος 

 

 

 

        Ακριβές απόσπασμα 
Η  Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά        O Γραμματέας 

 

          Βαβέτση Ροζίνα                           Βαρέλης Ευστάθιος 
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