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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 3/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 18 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 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. 1318/14-02-20  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 

2. Μητσογιάννης νικ.  16.  Ζησάκη Ξανθή 

3. Νικολάου Γεώργιος  17.  Διψάνας Αχιλλεύς  

4. Ζαρδούκας Κων.  18.  Σαϊτης Αστέριος 

5. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Τσούγιας Χρήστος 

6. Κρικώνης Χρ.  20. Αργυρίου Ιωάννης 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   21. Καρατέγος Μιχάλης 

8. Κακαγιάννης Χρ.  22. Ανδρέου Νικ.  

9. Καραναστάσης Αθανάσιος  23. Κοντογιάννης Ιωα.  

10. Σίμος Βασ.  24. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  25.  Χαδουλός Κων. 

12. Βλάχος Αθαν.  26.  Ντόντος Γεωργ. 

13. Μαϊμάρης Δημ.  27.  -- 

14. Κολλάτος Κων/νος   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 1 ) 

1. Κωστή Μαρία    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), Μπανιώρας Γεωργ. (Γόννων),  Γκουντουβάς 
Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Αναγνωστοπούλου Θ.. (Αιγάνης), Ζήλος Δημ. (Ραψάνης), Καραπάνου-
Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Σαϊτης Γεώργ. (Κυψελοχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας), 
Σελήνης Νικ. (Σπηλιάς),  Στρούλιος Δημ. (Τεμπών), Βλαχοστέργιος Γεωργ. (Ιτέας), Μήτσιου Ι. 
(Κρανέας), Γκουγκουλιάς Γ. (Παραποτάμου),  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 (4ο). «Αποδοχή της αριθ. 10/2019  μελέτης του έργου: ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ‘» 
Αριθμός   Απόφασης ( 29) 
 Το θέμα εισηγήθηκε  η προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Τσιτσιουβά Γεωργία. 



 Με την υπ’ αριθ. 147/2019 απόφασή του, το Δ.Σ. Τεμπών αποφάσισε ομόφωνα να 
δηλώσει την πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργου  στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης X του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για τη «Δημιουργία Καταφυγίου 
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στις εγκαταστάσεις σφαγείων Μακρυχωρίου του Δήμου 
Τεμπών» . 
 Καθώς η συνολική μελέτη, με αριθμό 10/2019, του έργου «Κατασκευή 
Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Τεμπών» (αρχιτεκτονικά, 
ηλεκτρομηχανολογικά, ενεργειακή μελέτη, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ.) τώρα 
ολοκληρώθηκε και η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την Παρασκευή 28 – 02 – 2020 
(σύμφωνα με τη 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης), σας παρακαλούμε όπως την εγκρίνετε 
προκειμένου η υπηρεσία μας να ολοκληρώσει την υποβολή της πρότασης. 
 Για τη διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε συνοπτικά τις εργασίες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν (σύμφωνα με τη μελέτη του έργου) προκειμένου ο χώρος των 
εγκαταστάσεων των παλιών σφαγείων Μακρυχωρίου να διαμορφωθεί σε ένα 
ολοκληρωμένο και λειτουργικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς : 
 Το υφιστάμενο κτίριο των σφαγείων, κατόπιν των απαραίτητων επεμβάσεων, θα 
στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες, τους χώρους ιατρείων και χειρουργείων, τους 
βοηθητικούς χώρους (κουζίνα, παρασκευαστήριο, αποθήκες), τους χώρους υγιεινής. 
 Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή ενός προκατασκευασμένου κτιρίου το οποίο 
θα στεγάσει τους χώρους φιλοξενίας και διαμονής των ζώων, η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος με χώρους άθλησης των φιλοξενούμενων ζώων, καθώς και στάθμευσης 
οχημάτων. 
 Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως : 

• Εγκρίνετε – αποδεχθείτε την υπ.’ αριθ. 10/2019 μελέτη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» που έχει 
θεωρηθεί από την προϊσταμένη της,  προϋπολογισμού δαπάνης 460.000,01 € με το 
ΦΠΑ, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησής του στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης Χ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI.  

• Δεσμευτείτε ότι η οικονομική διαφορά που τυχόν προκύψει πέραν των 300.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ,  που είναι το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα, θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους του Δήμου. 

 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  την 
αριθ. 10/2019 τροποποιημένη μελέτη του έργου και   μετά από διαλογική συζήτηση []   

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 Την αποδοχή της αριθ. 10/2019  τεχνικής μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 460.000,01 €, με το ΦΠΑ.    
 Δεσμεύεται, ότι η οικονομική διαφορά που τυχόν προκύψει πέραν των 300.000,00 
€ πλέον ΦΠΑ,  που είναι το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα, θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους του Δήμου. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 29/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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 


