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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 5/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  23 του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη 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. 1603/18-03-22 
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  ΕΞΙ ( 6 ): 
 

                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Κοντογιάννης Ιωάν. 

2. Κυρίτσης Γεώργιος  
 

3. Κολλάτος Κων.                         

4. Βλάχος Αθαν.  
 

5. Κρικώνης  Χρήστος   
 

6. Ζαρδούκας Κων.*  
 

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 των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 8ο ) «Σχέδιο / εισήγηση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 68 ) 
    
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από 
κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν 
έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η 
μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς 
επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου 
κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη 
προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων 
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά 
τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα 
κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα 
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αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να 
δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.  
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, 
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον 
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των 
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας 
ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της 
κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη 
παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 
 Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για 
την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του 
ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 
28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με 
τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η 
εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  
 Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων 
υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  
 Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή 
διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του 
προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις 
του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).  
 

 Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας  έστειλε την παρακάτω εισήγηση, σύμφωνα 
με τα οποία θα πρέπει να προβούμε σε σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 
2022: 
 

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις επείγουσες ή επιτακτικές ανάγκες που έχουν προκύψει απαιτείται 
να προχωρήσουμε σε αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ,  λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και 
τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη όπως αυτά  έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα. 
 

Ειδικότερα για τις παρακάτω κατηγορίες θα πρέπει να γίνουν τα εξής : 
ΕΣΟΔΑ 
1.Αύξηση ΚΑΠ γενικών δαπανών λόγω αύξησης της μηνιαίας ΚΑΠ  έτους 2022 και 
απόδοσης Συμπληρωματικής ΚΑΠ Μαρτίου 2022.(118.205,88 + 78.898,94 €)  
2.Αύξηση ΚΑΠ Λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών λόγω απόδοσης 
Συμπληρωματικής ΚΑΠ Μαρτίου.  
 

ΕΞΟΔΑ 
1.Ανακατανομή πιστώσεων ΠΟΕ λόγω αλλαγής Κ.Α. 
2.Αύξηση πιστώσεων για εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας σε Δ.Ε του 
Δήμου Τεμπών. 
3.Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους. 
4.Προμήθεια παγκακίων.  
5.Συντήρηση λογισμικών εφαρμογών της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
6.Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου Τεμπών.  
7.Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων παραπλεύρως δημοτικής οδού στην 
Τ.Κ Ραψάνης. 
8.Ανακατανομή ποσού ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών λόγω διόρθωσης ποσού  έργου 
(Εσωτερική οδοποιία Δήμου Τεμπών).  
9.Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για τα δημοτικά καταστήματα κλπ. 
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10.Προμήθεια τριών παρατηρητηρίων(πύργων) για τους ναυαγοσώστες.  
11.Προμήθεια ναυαγοσωστικού σκάφους 5μ., τριών φουσκωτών 3,30μ. και ενός jet-
ski. 
12.Προμήθεια ναυαγοσωστικών εφοδίων για τους ναυαγοσώστες.  
13.Απόδοση Συμπληρωματικής επιχορήγησης για τις  Σχολικές Επιτροπές. 
  

Οπότε έχουμε: 
Αποθεματικό: 8.631,05 
Αύξηση Εσόδων : 218.569,82 € 
Μείωση πιστώσεων (δαπανών) συνολικού ποσού 71.323,22 ευρώ. 
Ενίσχυση πιστώσεων (δαπανών) ποσού 227.284,58 ευρώ. 
Το νέο αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των  71.239,51 ευρώ. 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του 
σχεδίου της (3ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών για το έτος 2022, 
σύμφωνα με τις προτάσεις της οικονομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια να το 
υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 
 

 Και κάλεσε τα μέλη της  Επιτροπής  ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής έχοντας υπόψη , την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 
72 του ν. 3852/10 των άρθρων   103 , 209 του Ν 3463/2006 ,  τις διατάξεις του Ν 3731/08 
άρθρο 20 παρ. 13, την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας  και  μετά από διαλογική 
συζήτηση & ψηφοφορία.  [Μειοψήφισε ο κ. Κολλάτος, ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ]. 
 

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

 Συντάσσει το σχέδιο της (3ης) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων 
οικον. έτους 2022,  του Δήμου Τεμπών όπως εμφανίζεται παρακάτω: 
 

Ι. ΕΣΟΔΑ 

Α. ΑΥΞΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ 

Α/Α Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

1 06.00.0611 

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 
αναγκών (άρθρο 25 Ν 
1828/89) 1.791.978,96 197.104,82 1.989.083,78 

ΑΔΑ:6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-
ΞΙΜ & ΩΔΒΖ46ΜΤΛ6-
7ΥΩ 

  06.00.4311 

ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης 
(άρθρο 55 ν.1946/1991) 176.880,00 21.465,00 198.345,00 

ΑΔΑ: Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-
4Χ8 

Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων στο Αποθεματικό 218.569,82     

        
Β. ΜΕΙΩΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ 

Α/Α Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

1        0,00   

Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων από Αποθεματικό 0,00    

       
ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ   8.631,05   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Α (+)   218.569,82   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Β (-)   0,00   

            

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)   227.200,87   
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ΙΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

Α. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Α/Α Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

1 02.64.8121 

Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες 
παγίων  63.456,76 63.456,76 0,00 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 
(ΑΛΛΑΓΗ Κ.Α) 

2 02.30.7323.29 
Αγροτική οδοποιία στη  
Δ.Ε Γόννων 39.680,00 7.866,46 31.813,54 ΤΡΟΠ/ΣΗ Τ.Π 

Σύνολο σε ευρώ μεταφερομένων στο Αποθεματικό  71.323,22     

       
Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Α/Α Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

1 02.64.8122 Έργα 0,00 63.456,76 63.456,76 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 
(ΑΛΛΑΓΗ Κ.Α) 

2 02.30.6266 
Συντήρηση εφαρμογών 
λογισμικού 965,00 1.000,00 1.965,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

3 02.00.6735 

Επιχορηγήσεις σε 
αθλητικούς συλλόγους 
και σωματεία 0,00 6.000,00 6.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

4 02.30.7135.07 

Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων 
παραπλεύρως δημοτικής 
οδού στην Τ.Κ. Ραψάνης  0,00 3.000,00 3.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

5 02.30.6262.01 

Εργασίες συντήρησης 
αγροτικής οδοποιίας  Δ.Ε 
Κάτω Ολύμπου 0,00 8.000,00 8.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

6 02.30.6262.02 

Εργασίες συντήρησης 
αγροτικής οδοποιίας  ΔΕ 
Νέσσωνος 0,00 15.000,00 15.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

7 02.30.6262.03 

Εργασίες συντήρησης 
αγροτικής οδοποιίας  Δ.Ε 
Μακρυχωρίου 0,00 8.000,00 8.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

8 02.30.6262.06 

Εργασίες συντήρησης 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε 
Γόννων 0,00 8.000,00 8.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

9 02.15.7135.01 

Προμήθεια και 
τοποθέτηση παγκακίων 
σε κοινόχρηστους 
χώρους του Δήμου 
Τεμπών 5.000,00 4.000,00 9.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

10 02.30.6142.01 

Παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου για την 
εκπόνηση έκθεσης 
ανάλυσης ενεργειακών 
αναγκών του Δήμου 
Τεμπών  0,00 6.200,00 6.200,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

11 02.30.7323.22 
Εσωτερική οδοποιία 
Δήμου Τεμπών 64.314,15 565,44 64.879,59 ΤΡΟΠ/ΣΗ Τ.Π 

12 02.30.7322.01 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ -  
Aπόφ.200.5.2/2020 
Πράσινου Ταμείου 230.339,60 7.301,02 237.640,62 ΤΡΟΠ/ΣΗ Τ.Π 

13 02.10.6633 

Προμήθεια χημικού 
υλικού (Απολυμαντικά, 
χημικά κ.λ.π.) 0,00 5.000,00 5.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 
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14 02.00.6711.01 

Απόδοση ποσών 
λειτουργικών δαπανών 
στις σχολικές επιτροπές  176.880,00 21.465,00 198.345,00 

ΑΔΑ: Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-
4Χ8 

15 02.15.7135.05 

Προμήθεια 
ναυαγοσωστικού 
ταχύπλοου σκάφους 5μ. 
ελάχιστης ιπποδύναμης 
100 ίππων με τρέιλερ, 
βοηθητική μηχανή 6 
ίππων και πλήρη 
εξοπλισμό σκάφους 0,00 27.900,00 27.900,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

16 02.15.7135.06 

Προμήθεια και 
τοποθέτηση τριών 
ξύλινων ναυαγοσωστικών 
παρατηρητηρίων για τα 
παράλια του Δήμου 
Τεμπών 0,00 4.500,00 4.500,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

17 02.15.7135.03 

Προμήθεια 
ναυαγοσωστικών 
εφοδίων 8.603,64 12.476,36 21.080,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

18 02.15.7135.08 

Προμήθεια Τζετ-Σκι (Jet 
Ski) μαζί με τον πλήρη 
απαιτούμενο εξοπλισμό 0,00 12.400,00 12.400,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

19 02.15.7135.09 

Προμήθεια τριών 
φουσκωτών σκαφών 3,30 
μ και τριών μηχανών των 
6 ίππων μαζί με τα 
προβλεπόμενα 
ναυαγοσωστικά υλικά 0,00 13.020,00 13.020,00 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Σύνολο σε ευρώ πιστώσεων που ενισχύθηκαν    227.284,58     

       
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ      
Νέο Αποθεματικό 227.200,87    
Σύνολο μεταφερομένων Πιστώσεων Α (+) 71.323,22    
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.866,46    
ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 63.456,76    
Σύνολο ενισχυόμενων Πιστώσεων Β (-) 227.284,58    
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.866,46    
ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 219.418,12    
Νέο Τελικό Αποθεματικό 71.239,51    
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   68/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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 της Ο.Ε.   
        
 
           Σίμος Βασίλειος 

ΑΔΑ: ΨΨ69ΩΗ7-Χ2Κ
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