
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 9/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  31 του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)) 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. 3117/27-05-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 
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  ΕΞΙ ( 6 ): 
 

                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1. Κολλάτος Κων.      

2. Κοντογιάννης Ιωάν.  
 

3. Κυρίτσης Γεώργιος *                    

4. Ζαρδούκας Κων.*  
 

5. Κρικώνης  Χρήστος *  
 

6. Βλάχος Αθαν.  *  
 

7. ---               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

* Διά Τηλεδιάσκεψης 
 

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 (1ο) « Απαλλαγή υπόλογου εντάλματος  προπληρωμής»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 112) 
 

 Με την αριθ. 99/2022 απόφαση της Ο.Ε. αποφασίστηκε η έκδοση εντάλματος 
προπληρωμής για:  

• «Επέκταση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων 
σε υπάρχοντες στύλους σε περιοχές στη διεύθυνση Ιβίσκος στο Καστρί Λουτρό του 
Δήμου Κάτω Ολύμπου» και το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 111,31€ 
(περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%), το οποίο διατέθηκε με την αριθ. 355/03-05-2022 ΑΑΥ 
Δημάρχου σε βάρος του Κ.Α. 20.7325.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών 
έτους 2022. 

• «Επέκταση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, τοποθέτηση τριών (3) φωτιστικών 
σωμάτων και (ενός) Χρονοδιακόπτη στη διεύθυνση 37ο χιλιόμετρο Λάρισας - 
Θεσσαλονίκης στη θέση Γιάννακας της Κοινότητας Πυργετού» και το οποίο ανέρχεται 
στο ύψος των 459,87€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%), το οποίο διατέθηκε με την αριθ. 
356/03-05-2022 ΑΑΥ Δημάρχου σε βάρος του Κ.Α. 20.7325.01 του προϋπολογισμού 
του Δήμου Τεμπών έτους 2022. 

 

και ορίστηκε υπόλογος,  η υπάλληλος του Δήμου Χατζή  Γεωργία. 
 

ΑΔΑ: ΨΣΝΥΩΗ7-1ΗΤ



 

 Με δεδομένο ότι δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία για την απόδοση του 
λογαριασμού, η υπόλογος κα. ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  έχει υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 
των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης.  
 

 Επειδή δαπανήθηκε το σύνολο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί προς εκπλήρωση 
του σκοπού ο οποίος προαναφέρθηκε, η κα. ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  επέστρεψε τα αριθ.:  
✓ Β 0030990/18-05-2022 ποσού 111,31 €,  πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της 

ΔΕΔΔΗΕ και με αίτηση της ζητάει την απαλλαγή της από υπόλογο της διαχείρισης του 
ανωτέρω ποσού.  

✓ Β 0030989/18-05-2022 ποσού 459,87 €,  πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της 
ΔΕΔΔΗΕ και με αίτηση της ζητάει την απαλλαγή της από υπόλογο της διαχείρισης του 
ανωτέρω ποσού.  

 

 Για τους παραπάνω λόγους, σας καλώ να ελέγξουμε τα στοιχεία που έχουν 
υποβληθεί από την κα. ΧΧΑΑΤΤΖΖΗΗ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑ σχετικά με την απόδοση του λογαριασμού και στη 
συνέχεια να προβούμε στην απαλλαγή της από υπόλογο της διαχείρισης του εν λόγω 
ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.  
 

 Και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.  
 Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής έχοντας υπόψη , τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, την 
αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και μετά από διαλογική συζήτηση. 

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

 
Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι  την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από την κα. ΧΑΤΖΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά της ΔΕΔΔΗΕ, 
αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης.  
 

Β.  Α π α λ λ ά σ σ ε ι  την κα. ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ από υπόλογο ποσού 111,31 €, σε βάρος του Κ.Α. 
20.7325.01 προϋπολογισμού έτους 2022, για «Επέκταση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, 
τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους σε περιοχές στη 
διεύθυνση Ιβίσκος στο Καστρί Λουτρό του Δήμου Κάτω Ολύμπου».  
 
Β.  Α π α λ λ ά σ σ ε ι  την κα. ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ από υπόλογο ποσού 459,87 €, σε βάρος του Κ.Α. 
20.7325.01 προϋπολογισμού έτους 2022, για «Επέκταση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, 
τοποθέτηση τριών (3) φωτιστικών σωμάτων και (ενός) Χρονοδιακόπτη στη διεύθυνση 
37ο χιλιόμετρο Λάρισας - Θεσσαλονίκης στη θέση Γιάννακας της Κοινότητας Πυργετού».  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  112/2022 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
 

O Πρόεδρος              Τα μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
Σίμος Βασίλειος 

ΑΔΑ: ΨΣΝΥΩΗ7-1ΗΤ
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