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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 9/2022  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 27 του μήνα Ιουνίου  του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 3768/23-06-2022 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 Συμβούλων ήταν: 
 

    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 21 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  12.   Κρικώνης Χρ.*  

2. Σίμος Βασ.  13.  Κολλάτος Κων/νος   

3. Μητσογιάννης Nικ.  14.    Κοντογιάννης Ιωαν. 

4. Ζαρδούκας Κων.  15.   Καρατέγος Μιχάλης 

5. Κακαγιάννης Χρ.  16.   Διψάνας Αχιλλεύς 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  17.   Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   18.   Σαΐτης Αστέριος 

8. Νικολάου Γεώργιος    19.   Ανδρέου Νικ. 

9. Κυρίτσης Γεώργιος   20.   Κωστή Μαρία   

10. Καραναστάσης Αθανάσιος  21.  Χαδουλός Κων.     

11. Βλάχος Αθαν   

* Αποχώρησε στην έναρξη των θεμάτων της Η.Δ. 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 6 ) 

1.  Τόπη – Σαΐτη Ζωή    4. Τσεργάς Κων/νος 

2.  Ζησάκη Ξανθή   5.  Τσούγιας Χρήστος 

3.  Νταναβάρα Αργυρή   6.  Ντόντος Γεωργ.    
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 των Κοινοτήτων Κρανιάς (Μήτσιου Ι.), 
Σπηλιάς (Σελήνης Ν.), Όσσας (Μακρυγιάννης Γ.), & Ευαγγελισμού (Κακαρδάκης Ι.) 
Επίσης προσκλήθηκαν, αλλά δεν παρέστησαν, οι Πρόεδροι Καλοχωρίου & Νέσσωνος 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου  ύστερα από την διαπίστωση  ύπαρξης  
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης 
για συζήτηση.  

 

ΘΕΜΑ (6ο ) «Παραχώρηση κοινοτικού καταστήματος Σπηλιάς» 
Αριθμός   Απόφασης (52) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος  Γεώργιος Μανώλης. 
 
 

Η εισήγηση του γραφείου εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας είχε ως εξής: 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Γραφείο Εσόδων 
 

ΘΕΜΑ:ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΠΗΛΙΑΣ 
 

 Με την αριθμ. 2390/2022 αίτηση –επιστολή των μελών της   Οικογένειας Κρικέλη  (Αθηνάς και 
Κων/νου) μας γνωστοποιούν   τη διάθεσή τους να δημιουργήσουν ένα μικρό κοινωνικό Μουσείο 
στην Κοινότητά Σπηλιάς  στην μνήμη των Γονέων τους που ήταν κάτοικοι της Σπηλιάς. 
Σκοπός της Δημιουργίας του Μουσείου είναι η  ανάδειξη της εξέλιξης της μικρής Κοινότητας Σπηλιάς 
μέσα στο χρόνο, όταν μία ομάδα από τα παράλια της Χίου συγκεκριμένα από το ανάβατο  μετά  την 
καταστροφή του 1822 κατέφυγε στην Σπηλιά. 
Η δημιουργία αυτού του Μουσείου θα γίνει  αποκλειστικά με έξοδα της οικογένειας και δεν θα 
αλλοιωθεί η μορφή του παλιού Κοινοτικού Καταστήματος. 
Οι δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να παραχωρούν  δημοτικά ακίνητα για κοινωφελείς σκοπούς, 
για πολιτιστικούς σκοπούς, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών συμφερόντων. 
1 .Βάσει του άρθρου 185 του ΚΔΚΚ  του ν. 3463/2006  περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης 
ακινήτων αποκλειστικά και μόνο για κοινωφελή  σκοπό, πολιτιστικό ή να  προάγει τα τοπικά 
συμφέροντα, με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου. 
2. Βάσει της διάταξης  του άρθρου 272 του ν. 3852/2010 στην οποία αναφέρεται ότι οι αποφάσεις 
των δημοτικών Συμβουλίων των δήμων που συνενώνονται με τον παρόντα νόμο, οι οποίες αφορούν 
εκποίηση ,αγορά ανταλλαγή εκμίσθωση, μίσθωση καθώς και δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ή 
χρήση αυτών ,λαμβάνονται από την δημοσίευση του παρόντα νόμου, με ειδική πλειοψηφία  των δύο 
τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών τους  ,κατά παρέκκλιση  των διατάξεων του ΚΔΚΚ. 
Το γεγονός ότι η δημιουργία του μικρού μουσείου στο ισόγειο του παλιού κοινοτικού Καταστήματος  
θα αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά τόσο της μικρής Κοινότητας όσο και της  ευρύτερης 
περιοχής του Δήμου ,και το γεγονός ότι από την επισκεψιμότητα του Μουσείου θα προκύψουν 
οικονομικές δραστηριότητες-οφέλη για την περιοχή εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει  θετικά για την παραχώρηση. 
 Σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου αριθμ.1 /2022 αίτηση των ενδιαφερομένων  
Τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του χώρου.  
 

                                                                       Από το Γραφείο Εσόδων 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

ΣΑΡΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 
 

Το συμβούλιο της Κοινότητας Σπηλιάς με την αριθ. 1/2022 απόφασή του, ομόφωνα 
γνωμοδοτεί για την παραχώρηση του ισόγειου κοινοτικού χώρου για τη δημιουργία 
Μουσείου, για 20 έτη, με την προϋπόθεση ότι μετά θα παραμείνει στη δικαιοδοσία της 
Κοινότητας Σπηλιάς. 

 

Κλείνοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την παραχώρηση του κτιρίου, προκειμένου να 
διαμορφωθεί κατάλληλα, … θα προσφέρει κάτι διαφορετικό για το χωριό… Η διαμόρφωση 
του κτιρίου θα γίνει με έξοδα της οικογένειας Κρικέλη. 

 
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

Σελήνης  (Πρόεδρος Σπηλιάς): … συμφωνούμε με την παραχώρηση, για να γίνει κάτι καλό 
για το χωριό … όλα θα γίνουν με έξοδα της οικογένειας … όλα θα είναι δωρεάν για τους 
δημότες …. Να το δώσουμε για μια 10ετία… 
Κολλάτος : .. αν δεν υπάρχει αντίτιμο εισόδου εμείς συμφωνούμε… 
Κωστή: ..Καταψηφίζουμε 
 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση,  την απόφαση 1/2022 του ΤΣ Σπηλιάς και  μετά από διαλογική 
συζήτηση .   
[Μειοψήφισαν Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ].  

 



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κ α τ ά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

➢ Τη δωρεάν παραχώρηση του κοινοτικού καταστήματος Σπηλιάς στην οικογένεια 
Κρικέλη, για τη δημιουργία ενός Μικρού Μουσείου. 
 

➢ Η διαμόρφωση του κτιρίου θα γίνει με έξοδα της οικογένειας Κρικέλη. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 52/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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 


