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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 15 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 241/10-01-20  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 Σ/λων ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 26 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  15. Τσεργάς Κων/νος* αποχώρησε πριν την  συζήτηση 

του 2ου θέματος 
2. Μητσογιάννης νικ.  16.  Ζησάκη Ξανθή* αποχώρησε πριν την  συζήτηση του 

2ου θέματος 
3. Νικολάου Γεώργιος  17.  Διψάνας Αχιλλεύς * αποχώρησε πριν την  

συζήτηση του 2ου θέματος 

4. Ζαρδούκας Κων.  18.  Σαϊτης Αστέριος* αποχώρησε πριν την  συζήτηση 

του 2ου θέματος 

5. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Τσούγιας Χρήστος* αποχώρησε πριν την  συζήτηση 

του 2ου θέματος 

6. Κρικώνης Χρ.  20. Αργυρίου Ιωάννης* αποχώρησε πριν την  συζήτηση 

του 2ου θέματος 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   21. Καρατέγος Μιχάλης* αποχώρησε πριν την  

συζήτηση του 2ου θέματος 

8. Κακαγιάννης Χρ.  22. Ανδρέου Νικ. * αποχώρησε πριν την  συζήτηση του 

2ου θέματος 

9. Καραναστάσης Αθανάσιος  23. Κοντογιάννης Ιωα. * αποχώρησε πριν την  

συζήτηση του 2ου θέματος 

10. Σίμος Βασ.  24. Κωστή Μαρία 

11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  25.  Χαδουλός Κων. 

12. Βλάχος Αθαν.  26.  Ντόντος Γεωργ. 

13. Μαϊμάρης Δημ.  27.  -- 

14. Κολλάτος Κων/νος* αποχώρησε πριν 

την  συζήτηση του 2ου θέματος 
  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 1 ) 

1. Νταναβάρα Αργυρή  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. 
Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών  Κοινοτήτων  εκ των οποίων παρέστησαν 

οι:   Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Γκουντουβάς Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Αναγνωστοπούλου Θ.. 
(Αιγάνης), Λαϊνας Αθ. (Πυργετού), Ζάρρας Ι. (Ελάτειας), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), 
Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας),  Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Γκουγκουλιάς Γ. (Παραποτάμου), Ζαϊρές-
Καρανάσιος Δ. (Κυψελοχωρίου),  Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος). 



  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 ( 1ο) «Συζήτηση – ενημέρωση για το προσφυγικό» 
Αριθμός   Απόφασης ( 1) 
 
 Την συζήτηση ξεκίνησε  ο Δήμαρχος λέγοντας πως άλλη εισήγηση είχε προετοιμαστεί 
να κάνει για το θέμα, αλλά η τελευταία ενημέρωση που είχε από εκπροσώπους  της 
κυβέρνησης, είναι πως δεν θα γίνει 2η δομή στο Κυψελοχώρι, εκφράζοντας όμως την 
επιφύλαξή του καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που λέγεται κάτι τέτοιο. 
 Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος,  έκανε αναφορά στην συνάντηση που είχε στο  Υπουργείο 
για το μεταναστευτικό και την υπόσχεση που έλαβε ότι θα λύσουν το θέμα μέσα στην 
εβδομάδα. 
 
 Στη συνέχεια,  οι Σύμβουλοι που πήραν το λόγο, εν συντομία είπαν τα εξής: 
ΚΟΛΛΑΤΟΣ (επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης): Είναι αλήθεια ότι για 2η φορά, μέσω 
κυβερνητικού εκπροσώπου, λέγεται πως δεν θα γίνει αυτή η δομή. Εύχομαι να λυθεί το θέμα 
αυτό. Η εισροή προσφύγων είναι ανεξέλεγκτη.  
…… 
ΚΩΣΤΗ (επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης): Δεν ξέρω αν αυτή η ενημέρωση βάζει το δήμο 
σε μια κατάσταση επανάπαυσης. Τι έχει αλλάξει; Σταμάτησαν οι εισροές …. ; αναβολή ίσως, 
τώρα… αλλά αν δεν σταματήσουν οι εισροές ..Γίνομαι κουραστική, αλλά δεν γίνεται να 
συμφωνείς ακριβώς στην συμφωνία με την Τουρκία, για την προώθηση στην Ελλάδα και την 
παραμονή τους. Πρέπει να ασκηθεί πίεση προς την Κυβέρνηση ενάντια στη συμφωνία 
Ευρώπης-Τουρκίας, για το μεταναστευτικό. Έχω γράψει ένα ψήφισμα, το οποίο και θα 
καταθέσω στο Προεδρείο για να διαβαστεί και να ψηφιστεί. 
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: το θέμα είναι γενικό και αφορά όλη την περιοχή, όχι μόνο το Κυψελοχώρι. 
Οριστική θα είναι η απόφαση της Κυβέρνησης, μόνο όταν λυθεί η σύμβαση με τον εργολάβο, 
αυτή είναι η γνώμη μου. 
ΤΣΕΡΓΑΣ:  μετά το Κυψελοχώρι τι; Θα συνεχίσουν οι δομές τύπου Καρύτσας; Να περιμένουμε 
κάτι άλλο; 
ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ: δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην ενημέρωση μέσω διαρροών και 
τηλεφωνημάτων. Να βγει επισήμως η Κυβέρνηση και να πει τι θα γίνει και πού; Τι άλλαξε από 
το Καλοκαίρι και «μπήκε»  πάλι στο τραπέζι το Κυψελοχώρι; 
 
 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος, που είπε πως μέχρι την τελική ανακοίνωση από 
την Κυβέρνηση, θα είναι σε επαφή με τους κατοίκους της περιοχής, συμβούλους κ.λπ.,  διάβασε 
το ψήφισμα που κατέθεσε στο Προεδρείο η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κα 
Κωστή Μαρία για ψήφιση. 
 Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία του συμβουλίου και γι αυτό δεν 
ψηφίστηκε. Μειοψήφησαν Κωστή & Χαδουλός. 
 
 Κλείνοντας το θέμα ο Πρόεδρος είπε: «Καταγράφουμε ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις 
είμαστε σε  εγρήγορση, είμαστε όλοι κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας στο Κυψελοχώρι, 
για τους λόγους του ο καθένας, είμαστε όμως ομόφωνα κατά της δημιουργίας για οπουδήποτε 
στο Δήμο Τεμπών και σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων για το συγκεκριμένο θέμα, είμαστε σε 
εγρήγορση για να επανέλθουμε με το θέμα αυτό ως θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο». 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 1/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 



 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 Γεωργ. 


