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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Φαρκαδόνας 

 

Αριθμ. Αποφ. 51/2017 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση πραγματοποίησης μονοήμερης εκδρομής των μελών του 

ΚΑΠΗ Φαρκαδόνας και Γριζάνου αντίστοιχα» 

 

Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 11/4/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

κατάστημα Φαρκαδόνας ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3540/7-4-2017 πρόσκληση του 

Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι: 

Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Μπότη – Στεργίου Ελένη 1. Παπαγεωργίου Ανδρέας 

2. Μπαγιώτης Μιχαήλ 2. Πάσχος Γεώργιος 

3. Ζαφείρης Ευάγγελος (αποχώρησε μετά τη λήψη 

της αριθμ. 54/2017 απόφασης) 
3. Μακρής Γεώργιος 

4. Θωμάς Κωνσταντίνος 4. Φιλιππίδης Χρήστος 

5. Χαλκιάς Δημήτριος 5. Νεοφώτιστος Αθανάσιος 

6. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 6. Θωμόπουλος Απόστολος 

7. Τσιακάρας Κωνσταντίνος (οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

8. Κοσμάς Κωνσταντίνος 7. Ζιώγκου Μαρία (της έχει χορηγηθεί 

δωδεκάμηνη άδεια από το Δ.Σ.) 
9. Μέμηλας Ιωάννης (αποχώρησε μετά τη λήψη της 

αριθμ. 60/2017 απόφασης) 
8. Νικολός Κοσμάς (του επιβλήθηκε πειθαρχική 

ποινή αργίας τριών μηνών) 
10. Μακρυνιώτης Γεώργιος 9. Γεωργολόπουλος Ιωάννης (του επιβλήθηκε 

πειθαρχική ποινή αργίας δύο μηνών) 
11. Αγγέλης Βασίλειος 10. Αυγελής Βασίλειος (του επιβλήθηκε πειθαρχική 

ποινή αργίας τριών μηνών) 
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Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

12. Αναγνώστου Ιωάννης 11. Χαντζής Δημήτριος (του επιβλήθηκε 

πειθαρχική ποινή αργίας τριών μηνών) 
13. Καραμάνος Ηλίας 12. Χαλβατζάς Κίμων (του επιβλήθηκε πειθαρχική 

ποινή αργίας δύο μηνών) 
14. Γάτσιου Παναγιώτα (αποχώρησε μετά τη λήψη 

της αριθμ. 54/2017 απόφασης) 
 

15. Χριστοδούλου Βάιος  

 

Παρόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

Απόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

1. Χαλβατζά Αθανασία (Φαρκαδόνας) 1. Γκαγκαμάνου Φωτεινή (Οιχαλίας) 

 2. Καταραχιάς Απόστολος (Ταξιαρχών) 

 (οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μεριβάκης Αθανάσιος και ο δημοτικός 

υπάλληλος κ. Βασιλειώρης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν εισηγηθεί τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

Με την παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 

«Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Το δημοτικό συμβούλιο έχει 

δικαίωμα να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του 

ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το 

συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 

 

Εν τω μεταξύ έχουν προκύψει δύο ακόμη θέματα, τα οποία θεωρούνται κατά την κρίση μου 

κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα και αφορούν: 

Θέμα 1ο: Έγκριση διοργάνωσης μονοήμερης εκδρομής των μελών του ΚΑΠΗ   

Φαρκαδόνας και Γριζάνου αντίστοιχα 

Θέμα 2ο: Επανάληψη ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω 

παραίτησης 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 
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 την εισήγηση του προέδρου,  

 την παρ.6 του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  

 το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποίο αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια 

διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναγγέλλοντας το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Καραμάνο Ηλία ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου 

τα εξής: 

Με σχετικά αιτήματα τα KAΠΗ Φαρκαδόνας και Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας 

επιθυμούν  να πραγματοποιήσουν μονοήμερη εκδρομή, στις 27 Απριλίου 2017 και 8 Μαΐου 

2017 με προορισμό την Αράχοβα-Δελφούς-Ιτέα και Πρέβεζα-Λευκάδα αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ. αρ. 4452/Β΄/30-12-2016 και τις με αριθμ. 155/2016 και 193/2016 

αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας, με θέμα «Κατάργηση του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πέλιννα του Δήμου Φαρκαδόνας», ο Δήμος ως αρμόδιο όργανο 

διοίκησης των ΚΑΠΗ, πρέπει να εγκρίνει την διοργάνωση των  εκδρομών και  το κόστος 

αυτών. 

Το κόστος των δυο  μονοήμερων εκδρομών για την μίσθωση τριών λεωφορείων των 65 

θέσεων το καθένα,  ανέρχεται στο ποσό των 2.550,00 € με Φ.Π.Α.  

Την δαπάνη προϋπολογισμού των εκδηλώσεων θα καλύψει ο Δήμος και ανέρχονται στο 

ποσό των 2.550,00 € με Φ.Π.Α. Στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α 15-

6413.001 με τίτλο «Έξοδα μεταφορών-εκδρομών» υπάρχει πίστωση για να καλύψει την 

δαπάνη των εκδηλώσεων.  

 

Κατόπιν αυτού θέτω υπόψη του Δ.Σ. 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3β του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  

2) Τα αιτήματα  των ΚΑΠΗ.  

3) Το γεγονός ότι στον Κ.Α 15-6413.001 των εξόδων του προϋπολογισμού υπάρχει πίστωση 

για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.  

4) Το ΦΕΚ. αρ. 4452/Β΄/30-12-2016 και τις με αριθμ. 155/2016 και 193/2016 αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρκαδόνας 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει:  

 Την διοργάνωση των μονοήμερων εκδρομών του ΚΑΠΗ Φαρκαδόνας την 27 Απριλίου 

2017 με προορισμό Αράχοβα – Δελφοί – Ιτέα και του ΚΑΠΗ Γριζάνου την Δευτέρα 8 

Μαΐου 2017 με προορισμό Πρέβεζα - Λευκάδα.  

 Την κάλυψη δαπάνης των μονοήμερων  εκδρομών.  

 Το ποσό 2.550,00 € με Φ.Π.Α από τον Κ.Α 15-6413.001 των εξόδων του 

προϋπολογισμού όπου υπάρχει πίστωση για την πραγματοποίηση των μονοήμερων  

εκδρομών των μελών ΚΑΠΗ (μεταφορά).  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής του ΚΑΠΗ Φαρκαδόνας την 27 

Απριλίου 2017 με προορισμό Αράχοβα – Δελφούς – Ιτέα. 

2. Εγκρίνει την πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής του ΚΑΠΗ Γριζάνου την 8 Μαΐου 

2017 με προορισμό Πρέβεζα – Λευκάδα. 

3. Για την πραγματοποίηση των δυο μονοήμερων εκδρομών ο Δήμος θα προβεί στη 

μίσθωση τριών λεωφορείων των 65 θέσεων το καθένα. 

4. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 2.550,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15-

6413.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας οικονομικού έτους 2017, για την 

μίσθωση λεωφορείων με σκοπό την πραγματοποίηση των δυο μονοήμερων εκδρομών. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 51/2017. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Μπαγιώτης Μιχαήλ  1. Μπότη-Στεργίου Ελένη 

  2. Ζαφείρης Ευάγγελος 

  3. Θωμάς Κωνσταντίνος 

  4. Χαλκιάς Δημήτριος 

  5. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 

  6. Τσιακάρας Κωνσταντίνος 

  7. Κοσμάς Κωνσταντίνος 

  8. Μέμηλας Ιωάννης 

  9. Μακρυνιώτης Γεώργιος 

  10. Αγγέλης Βασίλειος 

  11. Αναγνώστου Ιωάννης 

  12. Καραμάνος Ηλίας 

  13. Γάτσιου Παναγιώτα 

  14. Χριστοδούλου Βάιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Μπαγιώτης Μιχαήλ 
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