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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 7/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις  15 του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) 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. 2137/11-04-22 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  ΕΠΤΑ ( 7 ): 
 

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

2. Κρικώνης  Χρήστος  
 

3. Κολλάτος Κων.                         

4. Ζαρδούκας Κων.  
 

5. Κοντογιάννης Ιωάν.  
 

6. Βλάχος Αθαν.    
 

7. Κυρίτσης Γεώργιος               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 (4ο) «Έγκριση της 6/2022 απόφασης  ΔΟΠΑΠΕΠΤ «1η τροποποίηση του 
προϋπολογισμού» 
Αριθμός   Απόφασης   ( 92 ) 
    
 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τ. Α’) «1. Το άρθρο 72 

του  Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 
1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 
της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ….. vi) την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετήσιων 
προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων 
του δήμου ….»  
  

 Κατόπιν τούτων,  ο ΔΟΠΑΠΕΠΤ  μας έστειλε για έγκριση  την αριθ. 6/2022 [ΑΔΑ: 
6ΒΡΦΟΚΨ5-ΦΑΓ] απόφαση του «1η Τροποποίηση του προϋπολογισμού» και η οποία έχει 
ως εξής: 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 3/2021  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ  Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ.  Δήμου Τεμπών 

 

ΑΔΑ: ΨΞΘΙΩΗ7-6ΙΔ



Σήμερα στις (11) του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ  του έτους 2022  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 17:00μμ  το 
Διοικητικό  Σ/λιο του Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ Δήμου Τεμπών  συνήλθε σε τακτική «δια ζώσης» τηρουμένων 
όλων των υγειονομικών μέτρων και ταυτόχρονα «δια τηλεδιάσκεψης» στο πλαίσιο λήψης μέτρων 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 56/06-04-2022 πρόσκληση του 
προέδρου Χρήστου Κρικώνη που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και 
λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
 

ΘΕΜΑ  ( 2o ) 1η  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   του  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΔΕΚΑ 

ΠΕΝΤΕ  ( 15 )  Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
Παρόντες: 

1.- Χρήστος Κρικώνης     9.- - 
2.- Παύλος Ντζήμας                10.- - 
3.- Μαρία Παπακανάκη   11.- - 
4.- Λάμπρος Σωτηρίου   12.- - 
5.- Χρήστος Χαλτούπης  *            13.- - 
6.- Ιωάννης Κοντογιάννης  *  14.- - 
7.- Όλγα Φασούλα  *              15.- - 
8.- Αθανάσιος Καραναστάσης 

 

*Δια τηλεδιάσκεψης 

Απόντες: 
Μαρία Κωστή, Ξανθή Ζησάκη, Μιχάλης Καρατέγος, Κωνσταντίνος Χαδουλός, Λάμπρος Ζάρρας,  Ζωή 
Τόπη, Συκιώτη Γεωργία, αν και νόμιμα κλήθηκαν. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε γραμματέας η Μαρία Τσινίδου υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 
πρακτικών. 
 Ο  Πρόεδρος  κ. Χρήστος Κρικώνης ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας  κήρυξε την  έναρξη της 
συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα για συζήτηση   
 

ΘΕΜΑ (2o ) 
Αριθ. Απόφ. (6) 
 

     Από της ψήφισης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π  οικον. έτους 2021 και 
έγκρισής του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, παρουσιάσθηκαν 
υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την τροποποίηση του Πρ/σμού μας, 
για να δημιουργηθούν νέες απαραίτητες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του 
Πρ/σμού. 
      Κατόπιν των ανωτέρω  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την τροποποίηση του Πρ/σμού εξόδων του Ν.Π οικον. 
έτους 2022 ως διαλαμβάνεται στο υπηρεσιακό σημείωμα της ταμειακής υπηρεσίας, αφού λάβετε 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  161 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα  Ν. 3463/2006 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ 2 & 3 του άρθρου 8 & 3 του από 155/15-6-1959 "περί 
οικονομικής διοίκησης και του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων 
      Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 
άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ., Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114).    
                                        

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

Την 1η τροποποίηση του πρ/σμού του ΔΟΠΑΠΕΠΤ Οικονομικού  έτους 2022 η οποία είναι η 
κατωτέρω: 
Β.2. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ  

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υπάρχουσα 
στον  

Προϋπ/μό 

Καθώς 
μειώνει  

αυτή 

Προκύπτει μετά 
την αναμόρφωση 

Αιτιολογία 
Μεταβολής 

02.15.6471.05 Έξοδα Πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 
(Προμήθεια τροφίμων για 
την ανάγκες των 
αποκριάτικων 
εκδηλώσεων) 

4.409,32 4.409,32 0,00 Δεν χρειάζεται η 
πίστωση 
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02.15.7133.01 Προμήθεια πάγκων για το 
γήπεδο τένις του 
Συκουρίου 

1.000,00 132,00 868,00 Επαρκεί  η 
πίστωση 

02.15.6471.03 Έξοδα Πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 
(Μουσική κάλυψη, 
θεατρικές παραστάσεις, 
δαπάνες δεξιώσεων κ.α.) 

10.000,00 2.500,00 7.500,00 Επαρκεί  η 
πίστωση 

02.15.6471.04 Έξοδα Πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 
(Προμήθεια αφισών, 
προσκλήσεων, μπάνερ, 
διαφ. υλικού, 
πυροτεχνημάτων, 
μεταλλίων, κυπέλων κ.α.) 

9.000,00 2.000,00 7.000,00 Επαρκεί  η 
πίστωση 

 

Σύνολο πιστώσεων που  υπάρχουν στο αποθεματικό: 9.699,28 € 
Σύνολο πιστώσεων που προστίθενται στο αποθεματικό: 9.041,32 € 
Εναπομένουσα πίστωση στο αποθεματικό τελικά:                  18.740,60 € 
 

Β.2. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ  
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υπάρχουσα 

στον  
Προϋπ/μό 

Καθώς 
αυξάνει  

αυτή 

Προκύπτει μετά 
την 

αναμόρφωση 

Αιτιολογία 
Μεταβολής 

02.15.7133.06 Προμήθεια ηλιακών 
θερμοσιφώνων για το 
γήπεδο Πυργετού 

0,00 372,00 372,00 Δεν 
προβλέφθηκε  η 
πίστωση 

02.15.6262.10 Εργασίες συντήρησης 
γηπέδου Αιγάνης Δήμου 
Τεμπών 

0,00 620,00 620,00 Δεν 
προβλέφθηκε  η 
πίστωση 

02.15.6262.03 Εργασίες συντήρησης 
γηπέδου Πυργετού του 
Δήμου Τεμπών 

0,00 868,00 868,00 Δεν 
προβλέφθηκε  η 
πίστωση 

02.15.7135.06 Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
προκατασκευασμένου 
Οικίσκου στογήπεδο 
Αιγάνης 

0,00 11.000,00 11.000,00 Δεν 
προβλέφθηκε  η 
πίστωση 

02.15.7135.01 Προμήθεια και 
τοποθέτηση 3 
κλιματιστικών για τα 
αποδυτήρια του γηπέδου 
Αιγάνης 

0,00 3.000,00 3.000,00 Δεν 
προβλέφθηκε  η 
πίστωση 

02.15.7133.07 Προμήθεια ηλιακών 
θερμοσιφώνων για το 
γήπεδο Αιγάνης 

0,00 843,20 843,20 Δεν 
προβλέφθηκε  η 
πίστωση 

02.15.6262.06 Εργασίες συντήρησης 
χλοοταπήτων γηπέδων ΔΕ 
Μακρυχωρίου 

10.500,00 2.000,00 12.500,00 Δεν επαρκεί  η 
πίστωση 

 

Σύνολο πιστώσεων που  υπάρχουν στο αποθεματικό:    18.740,60 € 
Σύνολο πιστώσεων που αφαιρούνται από το αποθεματικό:      18.703,20 € 
Εναπομένουσα πίστωση στο αποθεματικό τελικά:                       37,40 € 
..............................………………………………………………………………………….......... 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  6/2022 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση της αριθ. 6/2022 [ΑΔΑ: ΑΔΑ: 
6ΒΡΦΟΚΨ5-ΦΑΓ] απόφασης ΔΟΠΑΠΕΠΤ που αφορά την «1η Τροποποίηση   
προϋπολογισμού» 
 

Και κάλεσε την Ο.Ε.  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 6/2022  [ΑΔΑ: 6ΒΡΦΟΚΨ5-ΦΑΓ] απόφαση 

του Ν.Π., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 
1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,  το Ν 3463/2006  και  μετά από διαλογική συζήτηση.  []. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

 Εγκρίνει την αριθ. 6/2022 [ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6ΒΡΦΟΚΨ5-ΦΑΓ]  απόφαση Δ.Σ. ΔΟΠΑΠΕΠΤ 
που αφορά την (1η) τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2022, η οποία 
εμφανίζεται ως ανωτέρω.  
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   92/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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. 
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