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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 8/2021 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 
 
 Σήμερα στις 14 του μήνα Απριλίου  του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » συνεδρίαση, 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. 2047/07-04-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 20 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  11. Κρικώνης Χρ. 

2. Μητσογιάννης Nικ.  12. Κακαγιάννης Χρ. 

3. Σίμος Βασ.  13. Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  14. Χαδουλός Κων. 

5. Καραναστάσης Αθανάσιος  15. Κολλάτος Κων/νος 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  16.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17. Κοντογιάννης Ιωα. 

8. Νικολάου Γεώργιος  18. Διψάνας Αχιλλεύς 

9. Μαϊμάρης Δημ.  19. Ανδρέου Νικ. 

10. Βλάχος Αθαν.  20.Καρατέγος Μιχάλης 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7 ) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   5. Σαΐτης Αστέριος 

2. Ντόντος Γεωργ.     6. Τσούγιας Χρήστος 

3. Τσεργάς Κων/νος    7. Νταναβάρα Αργυρή 

4. Ζησάκη Ξανθή    Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (2ο). «Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού ληξιπρόθεσμων του 
Ν.4714/2020» 
Αριθμός   Απόφασης  (  38 ) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κυρίτσης Γεώργιος. 
Σύμφωνα με: 
Α) το άρθρο 107 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α’ 148/31.07/2020) περί μηχανισμού αποτροπής 
συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής 

ΑΔΑ: Ψ7ΟΘΩΗ7-ΑΟ6



Αυτοδιοίκησης, συστήνεται στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, άτοκος και ακατάσχετος «Ειδικός λογαριασμός κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς τρίτους» για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ο οποίος χρησιμοποιείται 
σε περιπτώσεις που οι ΟΤΑ συσσωρεύουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Προϊστάμενος 
Οικονομικών Υπηρεσιών εκάστου ΟΤΑ καταθέτει στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 το 
χρηματικό ποσό που απαιτείται, προκειμένου το υπόλοιπο του λογαριασμού να καλύπτει 
το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΤΑ προς τρίτους, εξαιρουμένων των 
δαπανών που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των δικαιούχων ή είναι ενταγμένες σε 
ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η εκταμίευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα. 
Β) To με αριθ. Πρωτ. (0)3598_21/13-01-2021 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με θέμα τη σύσταση λογαριασμού βάσει του ν.4714/2020, συστάθηκε ο άτοκος 
και ακατάσχετος λογαριασμός με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ (Ληξιπρ. Ν.4714/20) και 
IΒΑΝ GR4409700011335300010160200. 
Γ) To με αριθ. Πρωτ. (0)18472_21/1-03-2021 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με θέμα την έναρξη λειτουργίας του λογαριασμού ληξιπρόθεσμων του Ν. 
4714/2020 με το οποίο συστήνεται η εξόφληση των ποσών προς τους δικαιούχους από το 
λογαριασμό αυτό να πραγματοποιείται με έγγραφη εντολή υπογεγραμμένη από τον ΠΟΥ 
και τον Ταμία και προκειμένου να γίνει χρήση του web banking πρέπει να αποσταλούν 
έγγραφα νομιμοποίησης των ΠΟΥ και Ταμία 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω Καλούμαστε να αποφασίσουμε για τον ορισμό, ως υπόλογων 
του λογαριασμού με IΒΑΝ GR4409700011335300010160200 που τηρείται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ (Ληξιπρ. Ν.4714/20) των 
κατωτέρω: α) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, Σαρμαντά 
Μαρίας και β) της Ταμία του Δήμου Τσιτσιάμη Σοφίας, η οποία μπορεί να κάνει χρήση και 
του web banking. 
 

 Και κάλεσε το ΔΣ ν’ αποφασίσει σχετικά 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 

Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.  
 

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

Τον ορισμό, ως υπόλογων του λογαριασμού με IΒΑΝ 
GR4409700011335300010160200 που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 
την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ (Ληξιπρ. Ν.4714/20), των κατωτέρω: 

αα) της  Αναπληρώτριας  Προϊσταμένης  της  Οικονομικής Υπηρεσίας,  ΣΣααρρμμααννττάά    ΜΜααρρίίααςς   και  

ββ)) της Ταμία του Δήμου ΤΤσσιιττσσιιάάμμηη  ΣΣοοφφίίααςς, η οποία μπορεί να κάνει χρήση και του wweebb  

bbaannkkiinngg..  
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 38/2021 
………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
  

Ο Πρόεδρος           Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                      (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Κυρίτσης Γεώργιος 
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