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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 22/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 13 του μήνα Νοεμβρίου  του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
19:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «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 Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9352/16-10-2020 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  ( 18 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  11. Κωστή Μαρία   

2. Μητσογιάννης νικ.  12. Κολλάτος Κων/νος 

3. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  13. Τσεργάς Κων/νος 

4. Ζαρδούκας Κων.  14. Ανδρέου Νικ.  

5. Σίμος Βασ.  15. Αργυρίου Ιωάννης   

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  16.  Κοντογιάννης Ιωα.  

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17. Διψάνας Αχιλλεύς 

8. Κακαγιάννης Χρ.  18. Κρικώνης Χρ.  

9. Καραναστάσης Αθανάσιος  
 

10. Νικολάου Γεώργιος  
 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 9 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.   6. Σαΐτης Αστέριος 

2. Ντόντος Γεωργ.     7. Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζησάκη Ξανθή   8. Καρατέγος Μιχάλης 

4. Βλάχος Αθαν.   9. Νταναβάρα Αργυρή 

5. Χαδουλός Κων.  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 και παρέστησαν οι Πρόεδροι της Τ.Κ. Πυργετού  & Σπηλιάς, για το 8ο 
& 11ο θέμα, αντίστοιχα. 
  Ο  Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης Γεώργιος,  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση 
των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 
2ο θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 

ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 2ο) «Πρόταση Ψηφίσματος από τη Λαϊκή Συσπείρωση Τεμπών, για την 
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού covid_19» 
Αριθμός   Απόφασης ( 129) 
 



 Το ψήφισμα που προτάθηκε από την  παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Τεμπών», και 
έχει ως εξής: 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών, μπροστά στη μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και 
στον άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης του δημοσίου συστήματος υγείας, λόγω της άρνησης της 
κυβέρνησης να προβεί στην κάλυψη των μεγάλων κενών σε προσωπικό, σε κλίνες ΜΕΘ και άλλων 
κλινικών για τη νοσηλεία ασθενών, τόσο από τον Covid-19, όσο και από άλλες αιτίες ζητάει από την 
κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε: 
1. Επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας-πρόνοιας μαζί με το προσωπικό τους, με ένταξη στον 

κρατικό σχεδιασμό, χωρίς αγορά υπηρεσιών, για μπουν στη μάχη αντιμετώπισης της 
πανδημίας. 

2. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων πού εργάζονται στη δημόσια υγεία. Μαζικές 
προσλήψεις με άμεσες διαδικασίες, μόνιμου και πλήρους απασχόλησης ιατρικού, 
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της 
Θεσσαλίας και όλης της χώρας. 

3. 3)Σε προμήθεια επαρκών αντιδραστηρίων για δωρεάν τεστ στον πληθυσμό, στο ΠΠΝΛ, στο ΓΝΛ 
και σε όλα τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας.  Επίταξη των ιδιωτικών 
διαγνωστικών εργαστηρίων. 

4. Εξοπλισμό του Κέντρου Υγείας Γόννων και όλων των άλλων ΚΥ με όλο το απαραίτητο 
ιατροτεχνολογικό υλικό και άμεση στελέχωσή τους με μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτικό 
προσωπικό. 

5. Μείωση των μαθητών ανά τάξη, ώστε κανένα τμήμα να μην έχει πάνω από 15,για να μειωθεί ο 
συγχρωτισμός και να προστατευθεί η υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών. Έκτακτο κονδύλι 
από τον κρατικό προϋπολογισμό για διορισμούς εκπαιδευτικών, για να καλυφθούν τα κενά και 
για εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού μονίμων εργαζομένων στην καθαριότητα των 
σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των 
σχολείων. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τεμπών της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Μαρία Κωστή 

Κώστας Χαδουλός 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
 Tο Δ.Σ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, το προταθέν ψήφισμα και μετά από διαλογική συζήτηση   
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 

 Σ υ μ φ ω ν ε ί  με το Ψήφισμα που προτάθηκε από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση 
Τεμπών», για την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και τον άμεσο κίνδυνο 
κατάρρευσης του δημοσίου συστήματος υγείας.  
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό     129/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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 Γεώργιος 


