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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 10/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 03 του μήνα Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4168/27-06-18  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) 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 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1.  Καρατέγος Μιχάλης   11. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

2. Τσεργάς Κων/νος  12. Διψάνας Αχιλλεύς 

3.  Τσούγιας Χρήστος  13. Βλάγκας Ιωάννης 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  14. Μανώλης Γεώργιος 

5. Αργυρίου Ιωάννης   15. Κυρίτσης Γεώργιος 

6. Ζάχος Βασίλειος  16. Έξαρχος Γεώργιος 

7. Τσιαπλές Θωμάς  17. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Ζησάκη Ξανθή  18. Νικολάου Γεώργιος
 

9. Τσάτσαρης Χρήστος  19. Τσέτσιλας Δημήτριος 

10. Πανάγου Ελευθερία    

 
   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Σαϊτης Αστέριος  5. Τζέκας Θωμάς  

2. Ντόντος Γεώργιος  6. Μαϊμάρης Δημήτριος 

3. Κακαγιάννης Χρήστος   7. Μπίκας χρήστος                             

4. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία    8. Νταφούλης Κων/νος 
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Μιχαλάκης Σ. (Αμπελακίων), Ζαφείρης Κ. (Αιγάνης), Λαϊνας Αθ. (Πυργετού)] καθώς και οι  
εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Μήτσιου Ι. (Κρανιάς)]. 

 
 Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης  ύστερα από την 

διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του 
εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (5ο) «Διάθεση Πιστώσεων»  
Αριθμός   Απόφασης ( 124) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς κων. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους 
κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: 
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές 
εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται 
με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών 
συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του. 
β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα. 
γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων  
τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική  
ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες  
δημοσίων σχέσεων. 
δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. 
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας. 
 Επίσης τo Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 αποφασίζει 
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, που 
αναφέρονται στις διατάξεις   της παρ. 1 του άρθρου 101, της παρ. 2 του άρθρου 140, των 
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 158 και των άρθρων 202, 220, καθώς και στις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ   
- Την ψήφιση  και διάθεση  των πιστώσεων των ανωτέρω άρθρων του προϋπολογισμού  οίκον.  
έτους 2018 και συγκεκριμένα:  
Σε Κ.Α. εξόδου 02.00.6443.03 (ΕΑΔ 531/2018) προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Δαπάνες 
δεξιώσεων» υπάρχει αρχικώς εγγεγραμμένη πίστωση ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(4.000,00€) που αφορά το σύνολο των δαπανών που θα χρειασθούν για εκδηλώσεις του Δήμου 
Τεμπών.  
Πιο αναλυτικά θα χρειασθούν διάφορα έξοδα δεξιώσεων στις παρακάτω γιορτές:  
1) Διεθνές Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών «KOIΛΑ∆Α ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ» στη Δημοτική Ενότητα 
Μακρυχωρίου σε εκδηλώσεις στα Παράλια καθώς και σε άλλες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 
Τεμπών και στην πόλη της Λάρισας από 13/7/2018 έως 18/07/2018 που θα πραγματοποιηθεί 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, συν διοργάνωση 
πολιτιστικής εκδήλωσης στο Νομό Λάρισας (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – Σύλλογος 
Γυναικών ∆. Μακρυχωρίου). 
2) 19η Γιορτή Πίτας στο Πυργετό στις 21 Ιουλίου 2018 που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, συν διοργάνωση πολιτιστικής 
εκδήλωσης στο Νομό Λάρισας (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – Πολιτιστικός Σύλλογος 
Πυργετού). 
3) Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις στα παράλια του Δήμου Τεμπών του Νομού Λάρισας 
(Μεσάγγαλα, Καστρί Λουτρό) από 20-30/7/2018 που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, συν διοργάνωση πολιτιστικών και 
αθλητικών εκδηλώσεων στο Νομό Λάρισας (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ο Δήμος 
Τεμπών). 
4) Γιορτή Ελιάς στους Γόννους του Νομού Λάρισας 24 & 25 Νοεμβρίου 2018 που θα 
πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 
συν διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Νομό Λάρισας (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – 
Δήμος Τεμπών). 
5) Γιορτή Ακτινιδίου στο Πυργετό του Δήμου Τεμπών του Νομού Λάρισας 20-21 Οκτωβρίου 
2018 που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή 
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Ενότητα Λάρισας, συν διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Νομό Λάρισας (Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας – Δήμος Τεμπών). 
 
Σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε την διάθεση του ποσού, τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(4.000,00€), για την πραγματοποίηση δαπανών δεξιώσεων στα πλαίσια των παραπάνω 
εκδηλώσεων. 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. 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. 
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 
 Την ψήφιση και διάθεση  των πιστώσεων των ανωτέρω άρθρων του προϋπολογισμού  
οίκον έτους 2018 και συγκεκριμένα:  

 
1)  Σε βάρος του 02.00.6443.03 (ΕΑΔ 531/2018) προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Δαπάνες 
δεξιώσεων» υπάρχει αρχικώς εγγεγραμμένη πίστωση ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(4.000,00€) που αφορά το σύνολο των δαπανών που θα χρειασθούν για εκδηλώσεις του Δήμου 
Τεμπών.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 124/2018 

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

 
Καρατέγος  Μιχ. 
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