ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 8/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 26 του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη 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. 3288/20-05-2020 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 ( 17 )
1. Κυρίτσης Γεώργιος
2. Μητσογιάννης νικ.
3. Νικολάου Γεώργιος
4. Ζαρδούκας Κων.
5. Σίμος Βασ.
6. Κρικώνης Χρ.
7. Γκανάτσιος Ζήσης
8. Κακαγιάννης Χρ.
9. Καραναστάσης Αθανάσιος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 10 )
1. Ντόντος Γεωργ.
2. Τόπη - Σαΐτη Ζωή
3. Μαϊμάρης Δημ.
4. Ζησάκη Ξανθή
5. Διψάνας Αχιλλεύς

10. Τσεργάς Κων/νος
11. Βλάχος Αθαν.
12. Κωστή Μαρία
13. Κολλάτος Κων/νος
14. Χαδουλός Κων.
15. Ανδρέου Νικ.
16. Γκατζόγιας Παναγιώτης
17. Κοντογιάννης Ιωα.

6. Σαΐτης Αστέριος
7. Τσούγιας Χρήστος
8. Αργυρίου Ιωάννης
9. Καρατέγος Μιχάλης
10. 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.
Προσκλήθηκε και παραβρέθηκε για το 8ο θέμα, ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Ευαγγελισμού κ. Κακαρδάκης.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης ύστερα από την διαπίστωση
ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν όλοι για την συζήτηση του
Ε.Η.Δ. θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας
διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ (8ο). «Επί αιτήματος Προέδρου Ευαγγελισμού, για αλλαγή θέσης του ‘πράσινου
σημείου’»
Αριθμός Απόφασης ( 58)
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κυρίτσης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ευαγγελισμού κ. Κακαρδάκης Ιωάννης, μας έστειλε
Αίτηση με την οποία ζητάει την αλλαγή θέσης του προτεινόμενου σημείου ως «πράσινο
σημείο» στον Ευαγγελισμό. Συγκεκριμένα η αίτησή του αναφέρει τα κάτωθι:
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε το ψήφισμα των κατοίκων του Ευαγγελισμού,
σχετικά το οποίο είχε ως εξής:.
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά
Δήμαρχος: … το σημείο είναι σε δασική έκταση που μας παραχωρήθηκε ειδικά γι αυτή την
χρήση. … Μας δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουμε αυτή τη θέση του «πράσινου σημείου».
…. Για να γίνει καινούργια μελέτη κανείς δεν ξέρει ακριβώς, πόσος χρόνος θα χρειαστεί,
ούτε ότι δεν θα υπάρξουν αντιρρήσεις & για το νέο σημείο….
Πρόεδρος Δ.Σ.: τότε, όταν πήραμε την αρχική απόφαση συμφώνησα γιατί είδα κάτι
ενδιαφέρον και σημαντικό. Όμως, εκ των υστέρων και όταν είδα τις διαμαρτυρίες των
κατοίκων, συνειδητοποίησα το δίκαιο του αιτήματος τους …. Δεν μπορώ να ψηφίσω
ενάντια στη θέληση των κατοίκων. Το σημείο πρέπει ν’ αλλάξει και να παραδειγματιστούμε
για μελλοντικές αποφάσεις.
Κολλάτος: .. έγινε μεγάλη προσπάθεια για την χρηματοδότηση και ελπίζουμε να μην χαθεί..
συμφωνούμε με την αλλαγή θέσης και ευχόμαστε να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία και
μείνουμε εκτός.
Κωστή: … είμαστε θετικοί στην αλλαγή πλεύσης…… αν συνεχίσουν, θα πρέπει να αλλάξει
και η προοπτική της διαχείρισης των πράσινων σημείων…
Κοντογιάννης: συμφωνώ ν’ αλλάξει το σημείο, αφού το θέλει η τοπική κοινωνία, αλλά
πρέπει να υπάρξει και αλλαγή νοοτροπίας. Όλοι πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις, αλλά το
βασικότερο είναι η αλλαγή νοοτροπίας ……
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του
Ν.3463/2006, την αίτηση του Προέδρου Ευαγγελισμού κ. Κακαρδάκη, το ψήφισμα των
κατοίκων και μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την αλλαγή θέσης του προτεινόμενου ως «πράσινου σημείου» στην περιοχή της
κοινότητας Ευαγγελισμού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 58/2020
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
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
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.
Κυρίτσης Γεωργ.

