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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 7/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 28 του μήνα Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «δ ι α  π ε ρ ι φ ο ρ ά 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. 2807/24-04-20  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. 
 Η γραμματέας της επιτροπής κ. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις υποβληθείσες 
από τα μέλη (δια του Επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), τοποθετήσεις – ψήφους, για κάθε 
θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27 ) 
Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 27 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  15. Κολλάτος Κων/νος 

2. Μητσογιάννης Νικόλαος  16. Τσεργάς Κων/νος 

3. Ζαρδούκας κων/νος  17. Καρατέγος Μιχάλης 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  18. Αργυρίου Ιωάννης 

5. Νικολάου Γεώργιος  19. Σαϊτης Αστέριος  

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  20. Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκανάτσιος Ζήσης  21. Ζησάκη Ξανθή 

8. Κρικώνης Χρήστος  22. Κοντογιάννης Ιωάννης 

9. Κακαγιάννης Χρήστος  23. Ανδρέου Νικόλαος 

10. Μαϊμάρης Δημήτριος  24. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη – Σαϊτη Ζωή  25. Τσούγιας Χρήστος 

12. Βλάχος Αθανάσιος  26. Κωστή Μαρία 

13. Σίμος Βασίλειος  27. Χαδουλός Κων/νος 

14. Ντόντος Γεώργιος     

    
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 0 ) 

----   Αν και νόμιμα κληθέντες 

  
 Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης (άνευ ψήφου). 
 Ο Πρόεδρος της κοινότητας της Κρανέας κ. Μήτσιου Ιωάννης, για το 1ο και 2ο θέμα 
ψήφισε θετικά. 
 
ΘΕΜΑ (9ο). «Περί πρόθεσης μίσθωσης, εκμίσθωσης» 
Αριθμός   Απόφασης ( 50) 
 
 Ο Πρόεδρος  μαζί με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε και τις 
αντίστοιχες εισηγήσεις της οικονομικής υπηρεσίας για την δήλωση πρόθεσης μίσθωσης, 
εκμίσθωσης ακινήτων, και συγκεκριμένα για: 
 



1. Την εε κκ μμ ίί σσ θθ ωω σσ ηη  χρήσης του περιπτέρου, που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής 
Κοινότητας Ραψάνης, για χρονικό διάστημα 10 ετών. 
 

2. Την  μμ ίί σσ θθ ωω σσ ηη  κατάλληλου ακινήτου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στέγασης 
του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Μακρυχωρίου του Δήμου 
Τεμπών, να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Τοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου, 
επιφάνειας περίπου 90-110 τ.μ. και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, με τη 
διενέργεια δημοπρασίας. 
 

3. Την  μμ ίί σσ θθ ωω σσ ηη  κατάλληλου ακινήτου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στέγασης 
του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Πυργετού του Δήμου Τεμπών, να 
βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Τοπικής Κοινότητας Πυργετού, επιφάνειας περίπου 120 
τ.μ. και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, με τη διενέργεια δημοπρασίας. 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 
 Οι επικεφαλής των συνδυασμών της αντιπολίτευσης απάντησαν ως παρακάτω: 
Κωστή & Χαδουλός: «Ψηφίζουμε ΝΑΙ, επισημαίνοντας όμως ότι ο Δήμος, για λόγους ηθικής & 
τιμής προς την Τρίτη ηλικία, που τόσο είδαμε να «βάλλεται» στις μέρες μας από τον covid-19, 
έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για αυτούς τους ανθρώπους μόνιμη στέγη σε ακίνητα του 
δήμου, ώστε να μην υποχρεώνονται να αλλάζουν περιβάλλον  και να νιώθουν ότι βρίσκονται  
στο περιθώριο των ενδιαφερόντων του δήμου. Επιπλέον προτείνουμε τη δημιουργία ΚΑΠΗ και 
στα δημοτικά διαμερίσματα που δεν υπάρχουν ή υπήρχαν και έκλεισαν».  
Κολλάτος: «Ψηφίζουμε όλα τα θέματα της Η.Δ.  ….. Στο 9ο θέμα και επί της ευκαιρίας των 
μισθώσεων των ΚΑΠΗ, θέλαμε να ρωτήσουμε το Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους της 
πλειοψηφίας: αλήθεια, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εύρυθμης λειτουργίας των ΚΑΠΗ για 
τις οποίες μας εγκαλούσατε στο παρελθόν για πλημμελή λειτουργία;» 
 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από καταμέτρηση των ψήφων.  
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

1. Εκφράζει   θ ε τ ι κ ή   π ρ ό θ ε σ η  για την εκμίσθωση χρήσης του περιπτέρου, που 
βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Ραψάνης, με τη διενέργεια Δημοπρασίας 
και για χρονικό διάστημα δέκα  (10) ετών. 

 
➢ Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και ολόκληρη η Διακήρυξη θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών ( www.dimostempon.gr ), στο Δημαρχείο 
Μακρυχωρίου και στο δημοτικό κατάστημα Ραψάνης.  

 
2. Εκφράζει  θ ε τ ι κ ή  π ρ ό θ ε σ η  για την  μμ ίί σσ θθ ωω σσ ηη  κατάλληλου ακινήτου, προκειμένου 

να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(ΚΑΠΗ) Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Τοπικής 
Κοινότητας Μακρυχωρίου, επιφάνειας περίπου 90-110 τ.μ., με τη διενέργεια Δημοπρασίας 
και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. 
 

3. Εκφράζει  θ ε τ ι κ ή   π ρ ό θ ε σ η  για την  μμ ίί σσ θθ ωω σσ ηη  κατάλληλου ακινήτου, προκειμένου 
να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(ΚΑΠΗ) Πυργετού του Δήμου Τεμπών, να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Τοπικής 
Κοινότητας Πυργετού, επιφάνειας περίπου 120 τ.μ., με τη διενέργεια Δημοπρασίας και για 
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. 

http://www.dimostempon.gr/


➢ Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και ολόκληρη η Διακήρυξη θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών ( www.dimostempon.gr ), στο Δημαρχείο 
Μακρυχωρίου και στο δημοτικό κατάστημα Πυργετού.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 50/2020 

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

http://www.dimostempon.gr/

