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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 20/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  07 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 6447/02-11-22 
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  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Κρικώνης  Χρήστος   

2. Κυρίτσης Γεώργιος             2.    Ζαρδούκας Κων 

3. Κολλάτος Κων/νος                     

4. Κοντογιάννης Ιωάννης *        
 

5. Βλάχος Αθανάσιος*  
 

6. --    
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*  Δια 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 του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 2ο) «Αποδοχή ποσού»  
Αριθμός Απόφασης ( 218)  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. ιη του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020: η Οικονομική Επιτροπή 
«[…] Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών 
προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα […]»  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. Α.2 της ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 
3170/01.08.2020 τεύχος Β’) “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 
απόφασης (Β΄ 253)” «Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά μεταβιβαστική πληρωμή από 
άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο 
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια 
εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του προϋπολογισμού όταν έχει 
συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ 



ανάρτησής της στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή 
δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο 
αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2020, 
διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση».  

 

Με το αριθ. 68832/19-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΟ1Ι46ΜΤΛ6-8ΦΧ) έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, μας ανακοινώθηκε πως ο Δήμος Τεμπών χρηματοδοτείται με το ποσό των 
63.684,00 €, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την αποδοχή ποσού 63.588,47 € (αρχικό 
ποσό 63.684,00 – 95,53 Προμήθεια ΤΠΔ = 63.588,47), για την κάλυψη δαπάνης 
μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την αποδοχή της επιχορήγησης 
Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, του Ν.3463/2006, την 
εισήγηση του θέματος  και μετά από διαλογική συζήτηση.  

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

 

Την αποδοχή ποσού 63.588,47 € (αρχικό ποσό 63.684,00 – 95,53 Προμήθεια ΤΠΔ 
= 63.588,47), για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   218/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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. 
 
 
           Σίμος Βασίλειος 


