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Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθ. 34/30-112021 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΡαφήναςΠικερμίου

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 167/2021
Θέμα 1ο ΗΔ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
οικονομικού έτους 2022
Στην Ραφήνα, σήμερα την 30η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 – 17.30 το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10

«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020, των υπ’ αριθ. 40 (αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020), 163/2020 (αριθ. πρωτ.
33282/29.5.2020) και 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24.9.2021) εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών, του υπ’ αριθ. πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:
“Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού”, καθώς και της υπ’ αριθ. πρωτ.
18783/26-11-2021 προσκλήσεως του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με
αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
184 παρ. 1 Ν.4635/2019.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της τεχνολογίας e-presence.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
(κατά την κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης)

ΑΠΟΝΤΕΣ
(κατά την κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης)

1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
2. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
7. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

1. ΤΣΕΒΑ - ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
2. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
4. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
5. ΒΑΡΟΥΤΕΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ
6. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
10. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
11. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
13. ΑΡΑΠΚΙΛΗ-ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
14. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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15. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
17. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
18. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
19. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
20. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ
`

ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς προσκλήθηκε νομίμως και συμμετείχε στη
συνεδρίαση.
Την τήρηση των πρακτικών έκανε η δημοτική υπάλληλος, κα Λαμπρινή Γεωργογάλα.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών ήταν παρόντα τα είκοσι
(20) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, κ. Μώρος Κων/νος, κήρυξε την έναρξη της ειδικής
συνεδρίασης και εισηγούμενος το υπ’ αριθ. 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης
περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου οικονομικού έτους 2022», έθεσε
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. Πρωτ. 4310/26-11-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
Κατά τη συνεδρίαση της 27/07/2021, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατύπωσε γνώμες και προτάσεις
στην σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2022.
Με την υπ’ αριθ. 148/2021 απόφασή του το Δ. Σ. ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα και με τις υπ’ αριθ. 144,
145 & 146/2021 αποφάσεις του επέβαλε τα Τέλη – Δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2022.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης και των υπηρεσιών του Δήμου, έλαβε την υπ’ αριθ. 3/2021 απόφαση περί σύνταξης
προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, με μήνα αναφοράς οικονομικών δεδομένων τον Αύγουστο
του 2021 και εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή.
Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών & Ταμείου (ΠΡΟ.ΛΟ.Π.ΤΑ.), λαμβάνοντας υπ’
όψιν τα παραπάνω και τις οδηγίες που παρέχονται για τη σύνταξη του προϋπολογισμού από την ΚΥΑ οικ.
55040/21-07-2021 (ΦΕΚ 3291 τεύχος Β'), συγκέντρωσε τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την
κατάρτιση του Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα:
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:
-Τα νομοθετημένα έσοδα των οποίων το ύψος προσδιορίζεται βάσει των πραγματικών αποδόσεων και των
οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού.
-Τις επιχορηγήσεις από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, ΚΑΠ
επενδύσεων κ.λπ., όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης
περί κατάρτισης του προϋπολογισμού που προβλέπει το άρθρο 77 του Ν. 4172/13.
-Τις επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ένταξης.
-Το προβλεπόμενο χρηματικό υπόλοιπο και το προβλεπόμενο υπόλοιπο των απαιτήσεων του Δήμου από
βεβαιωμένα έσοδα με ημερομηνία 31/12 του τρέχοντος έτους.
Β. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:
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-Τις συνεχιζόμενες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ανά υπηρεσία.
-Το τεχνικό πρόγραμμα με τα συνεχιζόμενα έργα και τα νέα έργα που θα εκτελέσει ο Δήμος.
-Τις υποχρεωτικές εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.
-Τον πίνακα δαπανών του προσωπικού, με αναλυτικά στοιχεία κόστους ανά εργαζόμενο, όπου
υπολογίζονται οι νέες προσλήψεις και το κόστος τους, οι αποχωρήσεις του προσωπικού βάση του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου, οι προβλεπόμενες υπερωρίες και τα ποσά των αμοιβών των αιρετών.
-Τα τοκοχρεολύσια, βάσει των δανειακών συμβάσεων και των αναλυτικών καταστάσεων του ΤΠΔ και των
άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.
-Τις επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην
συστατική τους πράξη.
-Τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων καθώς και τον υπολογισμό ποσών για
γενικότερες αποζημιώσεις σε τρίτους.
-Το ποσό που προκύπτει για την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα
προηγούμενα οικον. Έτη, σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται κάθε φορά από τις οδηγίες της
κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού που προβλέπει το άρθρο 77 του Ν.
4172/13
-Τις προμήθειες επενδυτικών αγαθών (πλην έργων), ανά υπηρεσία
-Τις προβλεπόμενες προμήθειες υλικών και εργασίες ανά υπηρεσία.
Τα στοιχεία αυτά υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία με την υπ’ αριθμόν 312/2021 Πράξη της,
αποφάσισε τη σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, το σχέδιο του οποίου καταχωρήθηκε
στη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για αξιολόγηση.
Με το αριθ. 2053/18-11-2021 Έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και
εκφράζοντας τη Γνώμη του επί του ως άνω Σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Ραφήνας –
Πικερμίου, μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Γ. Γνώμη του επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022
Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε:
1. Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο,
2. Δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την 55040/21.07.2021 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου
«Συχνές Ερωτήσεις για προϋπολογισμό ΟΤΑ 2021», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της
διενεργούμενης αξιολόγησης και είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του
προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του προϋπολογισμού και να διασφαλιστεί η
ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.»
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμόν 346/2021 Απόφασή της, έλαβε γνώση για την Γνώμη του
Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με το αριθ. 2053/18-11-2021 Έγγραφό του
και προέβη στην τροποποίηση της εγγραφής από τον ΚΑΕ 1214.02 με τίτλο «Επιχορήγηση κάλυψης
δράσεων πυροπροστασίας» ποσού € 119.908,00, εγγράφοντας το αντίστοιχο έσοδο στον ΚΑΕ 1219.13
«Λοιπές επιχορηγήσεις - Επιχορήγηση κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας»
Κατόπιν των ανωτέρω και με βάση την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 στην οποία ορίζεται ότι “το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο
μεταβίβασε σε επιτροπή του” και με δεδομένο ότι στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών
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& Ταμείου (ΠΡΟ.ΛΟ.Π.ΤΑ.) δεν υποβλήθηκε εναλλακτική πρόταση από άλλη δημοτική παράταξη
προκειμένου να ελεγχθεί και να εκδοθεί εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189
παρ. 9 του ν. 4555/2018, εάν αυτή είναι εφαρμόσιμη και σύμφωνη με τους ως άνω ισχύοντες κανόνες του
θεσμικού πλαισίου περί κατάρτισης του Π/Υ,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και της εισηγητικής του έκθεσης, σύμφωνα με
την πρόταση που ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμόν 312/2021 & 346/2021
Αποφάσεις της και ο οποίος, ανακεφαλαιωτικά, έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

K.A.E.
0

Τακτικά έσοδα

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

02

Έσοδα από κινητή περιουσία

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

04

Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

770.500,00

05

Φόροι και εισφορές

491.000,00

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

215.500,00
45.000,00
4.526.000,00

1.916.879,76
6.000,00
σύνολα 0

7.970.879,76

1

Έκτακτα έσοδα

11
12

Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

14

Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες

1.000,00

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα- παράβολα

184.500,00

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

17.000,00
506.881,99
27.088.746,09

20.500,00
σύνολα 1

27.818.628,08

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται
για πρώτη φορά

21

Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά

2.481.000,00

22

Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα

42.000,00
σύνολα 2

2.523.000,00

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

4.622.590,68
4.622.590,68

4

σύνολα 3
Εισπράξεις υπερ. του δημοσίου & τρίτων - επιστροφές χρήματων έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

41

Εισπράξεις υπερ. του δημοσίου και τρίτων

3.161.500,00

42

Επιστροφές χρήματων

43

Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους ( νομικά ή φυσικά πρόσωπα)

26.000,00
346.920,00
σύνολα 4

5

Χρηματικό υπόλοιπο

51

Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένης χρήσης

3.534.420,00
5.619.101,82

Σύνολα 5

5.619.101,82
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Γενικό Σύνολο Εσόδων

52.088.620,34
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.
6

Έξοδα χρήσης

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5.327.011,96

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.608.490,35

62

Παροχές τρίτων

3.496.569,05

63

Φόροι - Τέλη

105.250,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

380.378,23

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

301.061,73

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

727.789,98

67

Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

68

Λοιπά έξοδα

2.261.634,83
30.626,28

Σύνολα 6

14.238.812,41

7

Επενδύσεις

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

12.068.069,16

73

Έργα

15.927.728,21

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

1.418.729,43
Σύνολα 7

29.414.526,80

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

1.517.239,30

82

Λοιπές αποδόσεις

3.184.000,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά
τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

3.723.609,75

Σύνολα 8
9
91

Αποθεματικό
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την
δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
Σύνολα 9
Γενικό Σύνολο Εξόδων

8.424.849,05

10.432,08
10.432,08
52.088.620,34

Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους όπως αποφασίσουν σχετικά.
Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι, αφού έλαβαν υπόψη τους:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010)
2. Tις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020)
3. Tην υπ’ αριθ. 40 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 20930/31-03-2020)
4. Tην υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
5. Tο υπ’ αριθ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Συνεδριάσεις
δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των
μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού”.
6. Την υπ’ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24.9.2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ. 346/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου προέβη στην τροποποίηση της
εγγραφής από τον ΚΑΕ 1214.02 με τίτλο «Επιχορήγηση κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας» ποσού
€ 119.908,00, εγγράφοντας το αντίστοιχο έσοδο στον ΚΑΕ 1219.13 «Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας» σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 2053/18-11-2021
έγγραφο του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
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Σύμφωνα με την παρ.ΙΙΙ της εγκυκλίου 108 αρ.πρωτ. 72349/16-10-2019 του ΥΠΕ, την παρ.8 άρ. 77 του Ν.
4172/2013 και την παρ. 1Α του αρ. 12 του Ν. 4623/19 «Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού
διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των
παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ
της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται
σύμφωνα με την παράγραφο 9.. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της
πλειοψηφίας»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, με ψήφους 13 υπέρ, (οι ψήφοι των κ.κ.
Φαφούτη Δαμιανού, Ξηντάρα Αγγελικής, Αποστολάκη Μαρίας, Παπαδοπούλου Αικατερίνης, AραπκιλήΒιάδη Μαρίας, Πιστικίδη Βασίλειου και Δήμα Παναγιώτη, δεν θεωρούνται έγκυρες διότι δεν κατατέθηκαν
εναλλακτικές προτάσεις)
Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2022 και την εισηγητική του έκθεση, σύμφωνα με την
πρόταση που ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμό 312/2021 & 346/2021 και ο
οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

K.A.E.
0

Τακτικά έσοδα

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

02

Έσοδα από κινητή περιουσία

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

04

Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

770.500,00

05

Φόροι και εισφορές

491.000,00

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

215.500,00
45.000,00
4.526.000,00

1.916.879,76
6.000,00
σύνολα 0

7.970.879,76

1

Έκτακτα έσοδα

11
12

Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

14

Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες

1.000,00

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα- παράβολα

184.500,00

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

17.000,00
506.881,99
27.088.746,09

20.500,00
σύνολα 1

27.818.628,08

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται
για πρώτη φορά

21

Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά

2.481.000,00

22

Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα

42.000,00
σύνολα 2

2.523.000,00

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

4.622.590,68
4.622.590,68

4

σύνολα 3
Εισπράξεις υπερ. του δημοσίου & τρίτων - επιστροφές χρήματων έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

41

Εισπράξεις υπερ. του δημοσίου και τρίτων

3.161.500,00

42

Επιστροφές χρήματων

43

Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους ( νομικά ή φυσικά πρόσωπα)

26.000,00
346.920,00
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σύνολα 4
5

Χρηματικό υπόλοιπο

51

Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένης χρήσης

5.619.101,82
Σύνολα 5

Γενικό Σύνολο Εσόδων

5.619.101,82
52.088.620,34
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.

3.534.420,00

6

Έξοδα χρήσης

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5.327.011,96

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.608.490,35

62

Παροχές τρίτων

3.496.569,05

63

Φόροι - Τέλη

105.250,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

380.378,23

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

301.061,73

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

727.789,98

67

Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

68

Λοιπά έξοδα

2.261.634,83
30.626,28

Σύνολα 6

14.238.812,41

7

Επενδύσεις

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

12.068.069,16

73

Έργα

15.927.728,21

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

1.418.729,43
Σύνολα 7

29.414.526,80

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

1.517.239,30

82

Λοιπές αποδόσεις

3.184.000,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά
τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

3.723.609,75

Σύνολα 8
9
91

8.424.849,05

Αποθεματικό
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την
δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

10.432,08

Σύνολα 9
Γενικό Σύνολο Εξόδων

10.432,08
52.088.620,34

Η απόφαση έλαβε αριθμό 167 /2021
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
(κατά την κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης)

ΑΠΟΝΤΕΣ
(κατά την κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης)

1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
2. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

1. ΤΣΕΒΑ - ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
2. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
4. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
5. ΒΑΡΟΥΤΕΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ
6. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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7. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

7. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
10. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
11. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
13. ΑΡΑΠΚΙΛΗ-ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
14. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
17. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
18. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
19. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
20. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ
`

ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΟΣ
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