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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 11/2021 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 31 του μήνα Μαΐου  του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα 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. 3030/27-05-2021 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  ( 15 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  9. Κακαγιάννης Χρ. 

2. Μητσογιάννης Nικ.  10. Κωστή Μαρία   

3. Σίμος Βασ.  11. Χαδουλός Κων. 

4. Ζαρδούκας Κων.  12. Κολλάτος Κων/νος 

5. Κρικώνης Χρ.  13. Διψάνας Αχιλλεύς 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  14.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   15. Κοντογιάννης Ιωα. 

8. Νικολάου Γεώργιος  16.  ------ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 12) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  7. Σαΐτης Αστέριος 

2. Ντόντος Γεωργ.    8. Τσούγιας Χρήστος 

3. Τσεργάς Κων/νος   9. Νταναβάρα Αργυρή 

4. Ζησάκη Ξανθή  10.  Καρατέγος Μιχάλης 

5. Καραναστάσης Αθανάσιος  11. Ανδρέου Νικ. 

6. Βλάχος Αθαν.  12. Μαϊμάρης Δημ. 
                         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 (6ο) «Προσδιορισμός Δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ επενδυτικών αναγκών 
(ΣΑΤΑ)»  
Αριθμός   Απόφασης ( 56) 
 

 Μαζί με την Πρόσκληση της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έστειλε την παρακάτω εισήγηση: 
 

Για τους ΟΤΑ ισχύει η ΚΥΑ 46076/07.12.2012 (ΦΕΚ 3336/13.12.2012 τεύχος Β') Κριτήρια και διαδικασία 

κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ) για κάλυψη επενδυτικών δαπανών έτους 2012.  
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Η ΣΑΤΑ διατίθεται: 
-αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης. (ΥΠΕΣΔΔΑ 13654/98) 
- Ως δαπάνες, που δύνανται να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΣΑΤΑ), νοούνται αυτές που αφορούν σε προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή μηχανικού 
εξοπλισμού τεχνικού ή αναδιοργανώσεως υπηρεσιών, ή σε προμήθειες κεφαλαιουχικών 
αγαθών, προοριζομένων αποκλειστικά για κατασκευές μονίμων ή ημιμονίμων εγκαταστάσεων ή 
έργων. Κάθε άλλη δαπάνη, στα πλαίσια των επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α., που 
αντλεί σχετική πίστωση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, είναι μη νόμιμη. (Ελ. 

Συν. Πράξη 3/2010 Τμ. 7) 
 

Σε αυτά τα πλαίσια εισηγούμαστε: 
Την πληρωμή επενδυτικών δαπανών από τις πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΑΤΑ) ως 
ακολούθως και κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού 2021:  

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

02.10.7135.05 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροκατασκευής προθαλάμου με πάνελ και 
τζάμια στο Κοινοτικό κατάστημα- Ιατρείο Συκουρίου 

7.320,00 

02.10.7135.06 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας στο Κοινοτικό Κατάστημα-
Ιατρείο Πυργετού 

2.500,00 

02.15.7135.07 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κολόνων φωτισμού βαρέως τύπου 
για πλατείες του Δήμου Τεμπών (Καστρί Λουτρό και Αμπελάκια) 

3.100,00 

 
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  και  μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία.    
 

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

 Την πληρωμή επενδυτικών δαπανών από τις πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
(ΣΑΤΑ) ως ακολούθως και κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού 2021:  
 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

02.10.7135.05 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροκατασκευής προθαλάμου με πάνελ και 
τζάμια στο Κοινοτικό κατάστημα- Ιατρείο Συκουρίου 

7.320,00 

02.10.7135.06 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας στο Κοινοτικό Κατάστημα-
Ιατρείο Πυργετού 

2.500,00 

02.15.7135.07 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κολόνων φωτισμού βαρέως τύπου 
για πλατείες του Δήμου Τεμπών (Καστρί Λουτρό και Αμπελάκια) 

3.100,00 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 56/2021 

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