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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  5ΗΣ  Νοεμβρίου 2021 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ Υποβολή  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

συζήτηση και ψήφιση,  του  σχεδίου του 
προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου 
έτους 2022,  συνοδευόμενο από τη γνώμη του 
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :200  

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8          ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1  
 

Σήμερα την  5η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence 
(www.epresence.gov.gr) λόγω κρούσματος covid-19 σε μέλος της επιτροπής, ενώ η πρόσκληση είχε εκδοθεί 
προκειμένου να  πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο 
Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 12145/1-
11-2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
(τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ 

παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:  
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. 
Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 7 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 2ο  θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση  και έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής, το γεγονός ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού (π/υ) του οικονομικού έτους 2022 του 
ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ που καταρτίστηκε από την οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 184/2021 
προηγούμενη απόφασή της ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών  την 20/10/2021 και έλαβε υπόψη του για τη κατάρτιση την περίοδο του 7μηνου 2021. 
Στην αριθμ. πρωτ. 1907/25-10-2021 γνώμη του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας αποφάνθηκε ότι το 
σχέδιο του π/υ  του Δήμου που αξιολόγησε είναι Ισοσκελισμένο και δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν 
με την 55040/21.06.2021 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για προϋπολογισμό ΟΤΑ 
2021». 
Επομένως κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή της παρακάτω εγγραφής (θα πρέπει να επέλθει αναγκαία 
τροποποίηση του ποσού που αφορά τον Κ.Α. 1311.0001 «ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην 
Σ.Α.Τ.Α)» και συγκεκριμένα να μειωθεί κατά το ποσό των 16.000,00 €) ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση 
του ελέγχου του π/υ που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς επίσης και η 
επικύρωσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 ενώ προχώρησε σε πρόσθετες εγγραφές τις  οποίες έκρινε 
αναγκαίες: 
 

KΩΔΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΟΣΟ Π/Υ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΓΝΩΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

0441.0001                                           
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
ΔΕΗ (άρθ.24Ν 2130/93) 180.000,00 100.000,00 0,00 280.000,00 

0511.0002                                          
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων από εναλλακτικούς 
προμηθευτές (άρθ. 10 Ν 
1080/80) 40.000,00 30.000,00  0,00 70.000,00 

1311.0001                                           
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 
των δήμων (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) 302.290,00 0,00 

-
16.000,00 286.290,00 

1625.0001                                         
Έσοδα από αποζημίωση 
παρόδιων ιδιοκτητών για την 
απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 154 40.000,00 130.000,00  0,00 170.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 562.290,00 260.000,00 
-

16.000,00 806.290,00 

     
     

KΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΟΣΟ Π/Υ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΓΝΩΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

30.8115.0001                                 
Διάφορα έξοδα 0,00 262.000,00 0,00 262.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 262.000,00 0,00 262.000,00 
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Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  4 του ν.4111/2013 (Α’ 18), 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) 
και 27 και 64 του ν.4270/2014(Α΄ 143) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν υποβάλλουμε το σχέδιο  του 
προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2022 του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο,   συνοδευόμενο από την γνώμη 
του Παρατηρητηρίου  και από την αιτιολογική έκθεση  στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που 
επήλθαν σε αυτό κατόπιν της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, προς συζήτηση 
και ψήφιση. 
 
 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών 

της και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων και τακτικών μελών κ.κ. Μαργαρίτη Ηλία- Ερρίκου ο οποίος 

μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι διαφωνεί με τη φιλοσοφία του σχεδίου του 

προϋπολογισμού και γενικότερα με όλη τη φιλοσοφία του  και Τόλιας-Κηπουρού Ναυσικάς η οποία μεταξύ των 

άλλων ανέφερε ότι διαφωνούν με  τις πρόσθετες αλλαγές που γίνονται διότι θεωρεί ότι υπάρχουν τεράστιες 

διαφορές,  έλαβε γνώση :  

 της αριθμ. 184/2021  προηγούμενης απόφασης της επιτροπής,  

 της με αριθμ. πρωτ. . 1907/2021  Γνώμης του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ  στην 

οποία αναφέρεται ότι  το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022 αξιολογήθηκε 

σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. 55040/21.07.2021 (Β’ 3291) α) είναι Ισοσκελισμένο και β) δεν έχει 

τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την 55040/21.06.2021 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου 

«Συχνές Ερωτήσεις για προϋπολογισμό ΟΤΑ 2021». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1. του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και τροποποιήθηκε και τις όμοιες του άρθρου 266 του ίδιου 

νόμου , όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρ.43 « Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων  Ο.Τ.Α.» 

του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 138 Α΄) και 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο189 του ν. 4555/2018, και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α΄ 143),όπως το τελευταίο 

τροποποιήθηκε  με το άρθρο78 του ν. 4316/2014(Α’ 270)  

 Τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν.4111/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του αρθρ.17 περ. θ του 

Ν.4270/2014 και του 197 του Ν.4555/2018. 

 των οριζομένων  στην υπουργική απόφαση αριθ. 55040/21-07-2021 (Β΄3291) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών “ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 

δήμων, οικονομικού έτους 2022 − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφασης ,μετά 

από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α) Εγκρίνει την αιτιολογική  Έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου έτους 
2022, στην οποία παρουσιάζονται και οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο αυτού κατόπιν των 
υποδείξεων Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α καθώς και οι πρόσθετες εγγραφές οι  οποίες 
κρίθηκαν αναγκαίες, η οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
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Β) Καταρτίζει  τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου έτους 2022,  κατόπιν της αριθμ.  πρωτ. 
1907/25-10-2021 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  και της αιτιολογικής 
έκθεσης  που συντάχθηκε προκειμένου να γίνουν προσαρμογές στο σχέδιο του προϋπολογισμού  που 
καταρτίστηκε με την αριθ. 184/19-10-2021 προηγούμενη απόφασης της Οικονομικής  επιτροπής σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου.   
Ο Προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022,  κατόπιν των προσαρμογών  που 
επήλθαν σε αυτόν βάσει της αριθμ.  πρωτ. 1907/25-10-2021 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α, καθώς και των πρόσθετων εγγραφών οι  οποίες κρίθηκαν αναγκαίες, έχει συνοπτικά 
ως  εξής :  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 34.200.385,04 €   

 σύνολο εξόδων:       34.128.548,98 €  

 Αποθεματικό :                 71.836,06 €   
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε: 

 Έξι (6) θετικές ψήφους 

 Τρεις (2) αρνητικές. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της επιτροπής κ.κ. 
Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος και Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, οπότε έχουν εφαρμογή οι  διατάξεις του Ν. 
4555/2018 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 4623/2019 και των αριθμ. 93/23-8-2019 και 108/2019 
εγκυκλιων του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.   
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
             ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
                                                                                        ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ      
                                                        ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                                         

       
 

           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
       


