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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 24/2019 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις  16 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 10049/11-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννης Νικ.  (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  ΕΠΤΑ ( 7 ): 

 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Μητσογιάννης Νικ.               κανείς 

2. Κυρίτσης Γεώργιος   

3. Κρικώνης Χρ.   

4. Ζαρδούκας κων.   
5. Τσεργάς Κων.   

6. Κολλάτος Κων.   

7. Γκατζόγιας Παν.               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 και αφού πρώτα 

ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των  Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (3ο) «Μεταβολή Λογιστικού Κεφαλαίου»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 121 ) 
 
 Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών μας, έχοντας υπόψη την ανάγκη ορθής 
απεικόνισης λογιστικών μεγεθών στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Τεμπών βάσει 
των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Εισηγείται την μεταβολή λογιστικού κεφαλαίου ως 
παρακάτω: 
 
Το Κεφάλαιο του Δήμου μας μετά την τελευταία τροποποίηση ανέρχεται στο ποσό των 
14.946.028,30 € (Σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 176/2018).  
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης του έτους 2018 η υπηρεσία του Δήμου μας προχώρησε σε 
παραγραφή – διαγραφή απαίτησης κατά του Δήμου και διέγραψε ποσό ύψους 177.700,00€ 
που όφειλε σε προμηθευτές  (Σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 39/2018). 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης του έτους 2019 η υπηρεσία του Δήμου μας προχώρησε σε 
παραγραφή – διαγραφή απαίτησης κατά του Δήμου και διέγραψε ποσό ύψους 153.443,41€ 
που όφειλε σε προμηθευτές (Σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 165/2019). 
 
Μετά τα ανωτέρω η κατάσταση του λογιστικού κεφαλαίου του Δήμου θα έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: 7Ν7ΒΩΗ7-7ΗΛ



 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

01/01/2018 Απογραφή από 1/1/2018 14.946.028,30€ 14.946.028,30€ 

31/12/2018 Αύξηση κεφαλαίου λόγω 
παραγραφής-διαγραφής απαιτήσεων 
κατά του Δήμου 

177.700,00€ 15.123.728,30€ 

13/11/2019 Αύξηση κεφαλαίου λόγω 
παραγραφής-διαγραφής απαιτήσεων 
κατά του Δήμου 

153.443,41€ 15.277.171,71€ 

 
Τελικά το λογιστικό κεφάλαιο του Δήμου στις  13/11/2019 διαμορφώνεται σε ύψος ποσού 
15.277.171,71€ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Και κάλεσε τα μέλη της  Επιτροπής  ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, τις σχετικές διατάξεις και μετά από 
διαλογική συζήτηση 

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

  
 Την Μεταβολή του Λογιστικού Κεφαλαίου του Δήμου Τεμπών , όπως εμφανίζεται 
στην ανωτέρω εισήγηση.  
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   121/2019 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
           Μητσογιάννης Νικ. 

ΑΔΑ: 7Ν7ΒΩΗ7-7ΗΛ
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