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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 2/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 
 

 Σήμερα στις 26 του μήνα Ιανουαρίου  του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 440/21-01-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 
1.  Μαϊμάρης Δημ.  11. Βλάχος Αθαν. 

2.  Μητσογιάννης Nικ.  12. Κακαγιάννης Χρ. 

3.  Σίμος Βασ.  13. Κωστή Μαρία   

4.  Ζαρδούκας Κων.  14. Κολλάτος Κων/νος 

5.  Κρικώνης Χρ.  15. Κοντογιάννης Ιωα. 

6.  Γκατζόγιας Παναγιώτης**  16.  Αργυρίου Ιωάννης   

7.  Γκανάτσιος Ζήσης **  17. Καρατέγος Μιχάλης** 

8.  Ντόντος Γεωργ.    18. Ανδρέου Νικ. 

9.  Κυρίτσης Γεώργιος**  19. Διψάνας Αχιλλεύς** 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος*  20. -- 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   5. Σαΐτης Αστέριος 

2. Νικολάου Γεώργιος      6. Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζησάκη Ξανθή   7. Τσεργάς Κων/νος  

4. Νταναβάρα Αργυρή  8. Χαδουλός Κων.                
Αν και νόμιμα κληθέντες 

*  ήρθε κατά τη συζήτηση του 9ου Θέματος 
  **  δια τηλεδιάσκεψης 

  

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (5ο). «Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2022, δεκτικών έκδοσης 
ενταλμάτων προπληρωμής» 
Αριθμός   Απόφασης  ( 6 ) 
 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Σίμος Βασίλειος. 



 Με την έναρξη κάθε νέου οικονομικού έτους λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται οι κωδικοί του Προϋπολογισμού δαπανών του 
Δήμου, σε βάρος των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής. 

Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρονται ρητά και περιοριστικά οι 
κωδικοί του Προϋπολογισμού με την αιτιολογία αυτών και την υπάρχουσα εγγεγραμμένη 
και εγκεκριμένη πίστωση. 
 Η εν λόγω απόφαση μπορεί να συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια χρήσης με νεότερη 
Απόφαση Δ.Σ. αν κριθεί απαραίτητος ΚΑΕ έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 
και ο οποίος δεν έχει συμπεριληφθεί στην αρχική απόφαση, προκειμένου να χαρακτηριστεί 
δεκτικός προς τούτο. 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ τον καθορισμό των κωδικών του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων 
Προπληρωμής. 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν. 

3463/2006, την  εισήγηση  και  μετά από διαλογική. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

 Τον καθορισμό των κάτωθι κωδικών του ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ οικονομικού έτους 22002222,  

δδ εε κκ ττ ιι κκ ώώ νν   έέ κκ δδ οο σσ ηη ςς   ΧΧ ρρ ηη μμ αα ττ ιι κκ ώώ νν   ΕΕ νν ττ αα λλ μμ άά ττ ωω νν   ΠΠ ρρ οο ππ λλ ηη ρρ ωω μμ ήή ςς :  
 

1. Κ.Α. 20.7325.01 «Έργα Επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Τεμπών 

(μέσω Δ.Ε.Η/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε - ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)». 

2. Κ.Α. 20.6279.03 «Επαύξηση ισχύος παροχών Ηλεκτρικού (ΔΕΔΔΗΕ)». 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 6/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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 Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
        Μαϊμάρης Δημήτριος 


