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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 215/1975 στο Δήμο Σαλαμίνας».
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.215/1975 επιτρέπεται η διάθεση μέρους και μέχρι
το 50% των πόρων των Δήμων που είναι για ορισμένο και ειδικό σκοπό
( ειδικευμένα έσοδα ), να διατεθεί προς αντιμετώπιση υποχρεωτικών αναγκών.
Τα χρηματικά υπόλοιπα των ειδικευμένων έσοδων του Δήμου μας στα οποία θα
εφαρμόσουμε το άρθρο 10 του Ν.215/1975 σε συνδιασμό με το άρθρο 65 του
ν. 3852/2010, σήμερα έχουν ως εξής:
1. ΣΑΤΑ 498.364,87€
2. Οικόπεδο για την ανέγερση νηπιαγωγείου στα Αμπελάκια 84.000,00€ με
χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ
3. Πολιτική προστασία πυροπροστασία 175.926,55€
Α) Σε ότι αφορά στην ΣΑΤΑ:
Από το έτος 2011 έως σήμερα ο Δήμος Σαλαμίνας αντιμετώπισε κατασχέσεις και
δικαστικές Αποφάσεις που αφορούσαν κυρίως σε έργα και Επενδύσεις και προχώρησε σε
πληρωμές μέσω διακανονισμών περίπου 800.000,00€ από τακτικά έσοδα αν και τα χρήματα
που είχαν δεσμευτεί αφορούσαν ως επί το πλείστον ειδικευμένα έσοδα του Δήμου μας τα
οποία δεν θέλαμε να κατασχεθούν αλλά μετά από συμφωνία με τους κατασχέτες να
εξοφληθούν σε μηνιαίες δόσεις προκειμένου να διασφαλιστεί έστω και οριακά η λειτουργία
του Δήμου μας. Σήμερα όμως τα έσοδα του Δήμου μας έχουν μειωθεί δραματικά.
Από το σύνολο των 498.364,87€ του υπόλοιπου της ΣΑΤΑ για το ποσό των 215.650,00€
δεν έχει γίνει κατανομή έως σήμερα.
Β) Σε ότι αφορά στην χρηματοδότηση για την ανέγερση νηπιαγωγείου :
H ανωτέρω πίστωση έχει μεταφερθεί από τον πρώην Δήμο Αμπελακίων χωρίς μέχρι
σήμερα να έχει γίνει το έργο λόγω αντικειμενικών δυσκολιών και συγκεκριμένα λόγω
θανάτου του ιδιοκτήτη του οικοπέδου ( Έχει ξεκινήσει δικαστική διαμάχη μεταξύ των
ιδιοκτητών ).

Γ) Πολιτική προστασία πυροπροστασία:
Έχουν πληρωθεί, τα τελευταία έτη δαπάνες από τακτικά έσοδα και όχι από
ειδικευμένα.
Έχοντας υπόψη το άρθρο 65 του ν.3852/2010 και το άρθρο 10 του Ν.215/1975 που
επιτρέπει μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη διάθεση μέρους και μέχρι το 50%
των πόρων των Δήμων και κοινοτήτων που είναι ορισμένο για ειδικό σκοπό
( ειδικευμένα Έσοδα), να μεταφερθεί στα τακτικά έσοδα του Δήμου και να διατεθεί προς
αντιμετώπιση υποχρεωτικών δαπανών.
Και επειδή:
1)τα έσοδα του δήμου έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της περικοπής κατά 40% των
επιχορηγήσεων από το κράτος καθώς και της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών να
καταβάλλουν τις οφειλές τους παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας .
2)βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους και πρέπει ο Δήμος μας να αντιμετωπίσει
έστω και οριακά τις δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων του και τις λειτουργικές του
δαπάνες όπως αναφέρονται στο άρθρο 158 του ν. 3463/06 .
(Πρόταση): Για τους παραπάνω λόγους, προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει:
Tην μεταφορά του ποσού των 344.000,00€ ( Τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες
ευρώ) από την κατηγορία των εκτάκτων ειδικευμένων στην κατηγορία των τακτικών
ως εξής:
α) 215.000€ από ΣΑΤΑ.
β) 42.000€ από χρηματοδότηση για την ανέγερση νηπιαγωγείου.
γ) 87.000€ από πυροπροστασία
Τα ανωτέρω ποσά δεν υπερβαίνουν το 50% των εσόδων ειδικού σκοπού.
Η μεταφορά των ανωτέρω ποσών κρίνεται απαραίτητη. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει η
εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου με δυσμενείς συνέπειες για την τοπική
κοινωνία.
Πρέπει να αναθέσουμε στην Ειδική Ταμία του Δήμου να προβεί σε όλες τις δέουσες
Ενέργειες για την μεταφορά του ποσού των 344.000,00 € από την ταμιακή κατηγορία των
εκτάκτων ειδικευμένων στην κατηγορία των τακτικών.
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