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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ.  5/2022  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 08 του μήνα Μαρτίου  του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  ζ ώ σ η ς  &  μ ε  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1348/04-03-2022 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  ( 23 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  13. Βλάχος Αθαν.* 

2. Μητσογιάννης Nικ.*  14. Νικολάου Γεώργιος * 

3. Σίμος Βασ.*  15. Κολλάτος Κων/νος 

4. Ζαρδούκας Κων.*  16. Τσεργάς Κων/νος 

5. Κρικώνης Χρ.  17. Κοντογιάννης Ιωα. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  18.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης *  19. Σαΐτης Αστέριος 
8. Ντόντος Γεωργ.     20. Διψάνας Αχιλλεύς 

9. Κυρίτσης Γεώργιος   21. Ανδρέου Νικ. 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος  22. Κωστή Μαρία   

11. Κακαγιάννης Χρ.  23. Χαδουλός Κων.                

12. Τόπη - Σαΐτη Ζωή*  24. -- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 

1.  Ζησάκη Ξανθή    5. Καρατέγος Μιχάλης 

2.  Νταναβάρα Αργυρή   6. Τσούγιας Χρήστος  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

   

*  δια τηλεδιάσκεψης 
  

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. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (4ο) «Βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος αγροτικών δρόμων κτηματικής 
περιφέρειας Ελάτειας, Γόννων, Αμπελακίων, Πουρναρίου & Κυψελοχωρίου»  
Αριθμός   Απόφασης ( 31) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Μανώλης. 
 



Με την αριθμ. 5566//22002222 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή δήλωσε την Πρόθεση 
υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για τις πράξεις:  «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην ΤΚ 
Ελάτειας του Δήμου Τεμπών», «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην θέση «Μόδεστος» της ΤΚ 
Γόννων» & «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών»,  στο ΠΑΑ 
2014-2020, στο υπομέτρο 4.3 με τίτλο «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με 
την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας & της δασοκομίας» στη 
Δράση 4.3.4 με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ’».             
 

Οι προτάσεις χρηματοδότησης, θα περιλαμβάνουν τα εξής υποέργα: 

• Για την αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην ΤΚ Ελάτειας» 
το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην ΤΚ Ελάτειας». Πρόκειται για 
βελτίωση και ασφαλτόστρωση ενός αγροτικού δρόμου μήκους 3.200 μ., στην κτηματική 
περιφέρεια Ελάτειας ο οποίος συνδέεται εκατέρωθεν με τον Επαρχιακό Δρόμο Ελάτειας – 
Πουρναρίου. 

• Για την αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην ΤΚ Γόννων 
και στην ΤΚ Αμπελακίων» τα υποέργα με τίτλους: 
Α. «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην θέση Μόδεστος της ΤΚ Γόννων» . Πρόκειται για 
βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου στην θέση Μόδεστος της 
κτηματικής περιφέρειας Γόννων, μήκους 2.000 μ., ο οποίος συνδέεται με τον Επαρχιακό 
Δρόμο Γόννων – Καλλιπεύκης.  
Β. «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην ΤΚ Αμπελακίων». Πρόκειται για βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου στην κτηματική περιφέρεια Αμπελακίων, 
μήκους 1.400 μ., ο οποίος συνδέεται με τον Επαρχιακό Δρόμο Τεμπών - Αμπελακίων. 

• Για την αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ 
Νέσσωνος», τα υποέργα με τίτλους: 
Α. «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην ΤΚ Κυψελοχωρίου». Πρόκειται για βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου της κτηματικής περιφέρειας 
Κυψελοχωρίου, μήκους 1350 μ., ο οποίος συνδέεται με δημοτικό δρόμο της ΤΚ 
Κυψελοχωρίου και τον Επαρχιακό Δρόμο Ελάτειας – Συκουρίου. 
Β. «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην ΤΚ Πουρναρίου». Πρόκειται για βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου της κτηματικής περιφέρειας 
Πουρναρίου, μήκους 2.000 μ., ο οποίος αποτελεί συνέχεια αγροτικού δρόμου που έχει 
ασφαλτοστρωθεί με το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

Οι θέσεις των ανωτέρω δρόμων υποδεικνύονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα. 
 

Στο πλαίσιο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, για την υποβολή των ανωτέρω 
πράξεων, ζητούνται και στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης (απόφαση αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου του δυνητικού δικαιούχου, κτηματολόγιο, τίτλοι ιδιοκτησίας κλπ).  
 

Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε όπως Βεβαιώσει το ΔΣ Τεμπών, ότι οι αγροτικοί 
δρόμοι στις ΤΚ Ελάτειας, Γόννων, Αμπελακίων Κυψελοχωρίου και Πουρναρίου για τους οποίους 
προτείνεται η βελτίωση και ασφαλτόστρωση τους στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων 
χρηματοδότησης των πράξεων «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην ΤΚ Ελάτειας», «Βελτίωση 
αγροτικών δρόμων στην ΤΚ Γόννων και στην ΤΚ Αμπελακίων» και «Βελτίωση αγροτικών δρόμων 
στην ΔΕ Νέσσωνος» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 είναι υφιστάμενοι 
αγροτικοί δρόμοι ιδιοκτησίας του Δήμου Τεμπών. 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 

Ν.3463/2006, την εισήγηση του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία. 
 



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

Βεβαιώνει ότι οοιι  ααγγρροοττιικκοοίί  δδρρόόμμοοι στις ΤΚ ΕΕλλάάττεειιααςς, ΓΓόόννννωωνν, ΑΑμμππεελλαακκίίωωνν 

ΚΚυυψψεελλοοχχωωρρίίοουυ και ΠΠοουυρρννααρρίίοουυ για τους οποίους προτείνεται η βελτίωση και ασφαλτόστρωση 
τους, στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης των πράξεων ««ΒΒεελλττίίωωσσηη  ααγγρροοττιικκοούύ  

δδρρόόμμοουυ  σσττηηνν  ΤΤΚΚ  ΕΕλλάάττεειιααςς»», ««ΒΒεελλττίίωωσσηη  ααγγρροοττιικκώώνν  δδρρόόμμωωνν  σσττηηνν  ΤΤΚΚ  ΓΓόόννννωωνν  κκααιι  σσττηηνν  ΤΤΚΚ  

ΑΑμμππεελλαακκίίωωνν»» και ««ΒΒεελλττίίωωσσηη  ααγγρροοττιικκώώνν  δδρρόόμμωωνν  σσττηηνν  ΔΔΕΕ  ΝΝέέσσσσωωννοοςς»» στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020, εείίννααιι  υυφφιισσττάάμμεεννοοιι  ααγγρροοττιικκοοίί  δδρρόόμμοοιι  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  

ΤΤεεμμππώώνν..  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 31/2022 

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

 
 

Μαϊμάρης Δημήτριος 


