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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 ( 5ο ) «Έλεγχος Λογαριασμού Εσόδων & Εξόδων Οκτωβρίου 2022»  
Αριθμός Απόφασης ( 221 )  
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ.17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α’ 114/59), ο οριζόμενος 
δημοτικός ταμίας υποβάλλει κατά μήνα στον δήμαρχο και την δημαρχιακή επιτροπή, 
λογαριασμό των εσόδων και εξόδων, Ελεγχόμενο από τον δήμαρχο και τη δημαρχική 
επιτροπή.  
 Στους μηνιαίους λογαριασμούς πρέπει να εμφανίζονται κατ' είδος εσόδου τα 
βεβαιωθέντα έσοδα, οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν και τα απομένοντα προς 
είσπραξη υπόλοιπα, επίσης οι πληρωμές για τις οποίες έχει δοθεί εντολή και έχουν 
πραγματοποιηθεί κατ' είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό 
υπόλοιπο του ταμείου.  
 

 Κατόπιν των ανωτέρω η δημοτική ταμίας του Δήμου Τεμπών Τσιτσιάμη Σοφία, 
κατέθεσε Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22002222, τον οποίο και σας καταθέτω 
για έλεγχο.  
 Και κάλεσε την οικονομική επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά  
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 Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του 3852/2010 και λαμβάνοντας 
υπόψη τον κατατιθέμενο λογαριασμό ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22002222 από τη Δημοτική Ταμία, και μετά 
από διαλογική συζήτηση. [Μειοψήφισαν οι κ.κ. Κολλάτος & Κοντογιάννης, οι οποίοι 
ψήφισαν Αρνητικά]  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

Προβαίνει στον έλεγχο του Λογαριασμού Εσόδων και Εξόδων ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22002222, ο οποίος 
συγκεντρωτικά, εμφανίζει:  
 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα:  
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ             1.187.571,46   
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ             1.961.669,07   
ΤΑKTIKA                            7.770.202,84 
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων                 10.919.443,37  
 
Β. Εισπραχθέντα έσοδα:  
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ            1.138.337,18  
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ            1.961.669,07  
ΤΑKTIKA                                         4.976.388,08  
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων                 8.076.394,33  
 

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα:               2.843.049,04  
 
Γ. Έξοδα:  
1. Ενταλθέντα:              5.500.962,68  
2.Προπληρωθέντα:                    20.252,92  
(Πληρωμένα Προπληρωθέντα )   20.252,92  
3.Πληρωθέντα:              5.401.796,19  
4.Υπόλοιπα προς πληρωμή:                 119.419,41  
 
Δ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα:             2.674.598,14  

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   221/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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 
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