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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης 
 
 Σήμερα στις 24 του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:30’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 8705/19-08-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) 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 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                    1.    Μανώλης Γεώργιος 

2. Ζάχος Βασίλειος                     2.    Κυρίτσης Γεώργιος 

3. Διψάνας Αχιλλεύς    3.   Έξαρχος Γεώργιος 

4. Τσούγιας Χρήστος   
5. --   

6. --   

7. --  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 2ο). «Έγκριση καταβολής ποσού από ΚΑΠ Γενικών Αναγκών του Δήμου Τεμπών, 
για την πληρωμή εκλογικής αποζημίωσης» 
Αριθμός   Απόφασης ( 90 ) 

 
 Το Υπουργείο Εσωτερικών με τα αριθμ. 2977/22-1-2015 και 11931/14-4-2015 
έγγραφα του,  μας ανακοίνωσε την επιχορήγηση του Δήμου μας με το ποσό των 6.630,00€ 
για την πληρωμή των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προετοιμασία και διεξαγωγή των 
Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. 
 Στο παραπάνω ποσό δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 1.279,00€  που αφορά την 
πληρωμή των κρατήσεων για την παραπάνω εκλογική αποζημίωση. Πρέπει επομένως το 
ποσό αυτό να καταβληθεί από τα ίδια έσοδα του Δήμου. 
 Επίσης Το Υπουργείο Εσωτερικών με το αριθμ. 10764/126397/14-7-2015 έγγραφο 
που μας ανακοίνωσε την επιχορήγηση του Δήμου μας με το ποσό των 3.300,00€ για την 
πληρωμή των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προετοιμασία και διεξαγωγή του 
Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. 
 Στο παραπάνω ποσό δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 600,00€  που αφορά την 
πληρωμή των τακτικών αποδοχών και ποσό 762,59€ που αφορά την πληρωμή κρατήσεων 
για την παραπάνω εκλογική αποζημίωση.  Πρέπει επομένως τα ποσά αυτά να καταβληθούν 
από τα ίδια έσοδα του Δήμου. 
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 Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε: 

 την έγκριση καταβολής των ανωτέρω αναφερόμενων ποσών, από ΚΑΠ Γενικών 
Αναγκών του Δήμου Τεμπών, για την καταβολή δαπάνης εκλογικής αποζημίωσης 

 την έγκριση ότι κάθε ποσό που θα καταβάλλεται από το Υπουργείο προς το Δήμο 
Τεμπών και θα αφορά την εκλογική αποζημίωση, αυτό να εντάσσεται στο 
παραπάνω ποσό των ΚΑΠ Γενικών Αναγκών. 
 
Και κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
Τα μέλη της Ο.Ε.  αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, έλαβαν υπόψη τους 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Εγκρίνει την καταβολή, από ΚΑΠ Γενικών Αναγκών του Δήμου Τεμπών του ποσού 
1.279,00€ που αφορά την πληρωμή των κρατήσεων της εκλογικής αποζημίωσης των 
Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. 
 Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί από ΚΑΠ Γενικών Αναγκών του Δήμου Τεμπών 
ως επιπλέον του ποσού των 6.630,00€. 

Εγκρίνει την καταβολή από ΚΑΠ Γενικών Αναγκών του Δήμου Τεμπών του ποσού 
600,00€  που αφορά την πληρωμή των τακτικών αποδοχών και ποσό 762,59€ που αφορά 
την πληρωμή κρατήσεων για την εκλογική αποζημίωση του δημοψηφίσματος της 5ης 
Ιουλίου 2015. 
 Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί από ΚΑΠ Γενικών Αναγκών του Δήμου Τεμπών 
ως επιπλέον του ποσού των 3.300,00€. 
 
 Κάθε ποσό που θα καταβάλλεται από το Υπουργείο προς το Δήμο Τεμπών και θα 
αφορά την εκλογική αποζημίωση, αυτό θα εντάσσεται στο παραπάνω ποσό των ΚΑΠ 
Γενικών Αναγκών. 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   90/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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 Αντιδήμαρχος    
 

                     Τσάτσαρης Χρήστος 
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