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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 (7ο ) «Πρόθεση εκμίσθωσης κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Κρανιάς» 
Αριθμός   Απόφασης (53) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος  Γεώργιος Μανώλης. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 3 του Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 98 του Ν.4823/21, τα Σχολικά κτίρια, οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις τους που δεν 
χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων είναι δυνατόν να διατεθούν με 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-41-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-98-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/


απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της οικείας Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος 
σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για τον 
σκοπό που προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται 
από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες 
φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθόλα έτοιμο 
για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.1 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018: «Η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων 
γίνεται με δημοπρασία. Η  δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, 
εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η 
εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το 
δημοτικό συμβούλιο». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το αρμόδιο τμήμα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, 
μας έστειλε την  παρακάτω εισήγηση: 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      προς το ΔΣ ΤΕΜΠΩΝ 
Γραφείο ΕΣΟΔΩΝ  
 

ΘΕΜΑ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΑΣ 
 

Με την αριθμ. 2984/20/5/2022 αίτηση  της Εταιρείας ΒΟΗ ΙΚΕ Αμπελουργική εταιρεία που 
δραστηριοποιείται  στην περιοχή της Ραψάνης , μας δηλώνει την πρόθεσή της για την ενοικίαση του 
παλαιού δημοτικού Σχολείου  της Κρανιάς της ΔΕ  Κάτω Ολύμπου και την μετατροπή  αυτού σε 
οινοποιείο για παραγωγή βιολογικού οίνου και παράλληλα την δημιουργία ενός επισκέψιμου 
Μουσείου.  Ουσιαστικά  ο σκοπός της μίσθωσης είναι η δημιουργία ενός πρότυπου επισκέψιμου 
Οινοποιείου με πολιτιστικό Χαρακτήρα. Αναφορικά  το οινοποιείο  εντάσσεται  σε επαγγελματικά 
εργαστήρια χαμηλής όχλησης, η οποία χρήση επιτρέπεται στον παραδοσιακό οικισμό της Κρανιάς 

 

Μια αναφορά στην ιστορική αναδρομή του σχολείου της Κρανιάς ως ένα από τα Σχολεία 
Συγγρού που χτίστηκε  με βάση από τα 4 λιθογραφημένα σχέδια σχολικών κτηρίων και σχεδιάστηκαν 
το1895 με εντολή του πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη  τονίζει την σημασία της προβολής του και 
την ωφέλεια της Κοινότητας Κρανιάς καθώς και ολόκληρου του Δήμου Τεμπών.  Πρόκειται για ένα 
κτήριο το οποίο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του 
τόπου και οφείλει να διασωθεί, να διατηρηθεί και να αποτελέσει ζωντανό κτήριο  για την κοινότητα. 

 

Η μεθοδολογία της δημιουργίας της δραστηριότητας  δεν θα επηρεάσει την εξωτερική και 
εσωτερική μορφή του κτηρίου σε κανένα σημείο  , εν αντιθέσει  θα ενισχύσει τον χαρακτήρα του ως 
έχει. 

Οι επεμβάσεις που θα κριθούν απαραίτητες με σκοπό την διατήρηση και την διάσωση θα 
γίνουν με έξοδα της εταιρείας και οτιδήποτε ενέργεια θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.    

Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα  της μίσθωσης επικοινώνησε με την 
ΑΘΜΙΑ Εκπαίδευση Λάρισας   και έλαβε την σύμφωνη γνώμη για αυτό το εγχείρημα. 
 

Έχοντας υπόψη : 

− Το άρθρο 193 όπως αντικατέστησε το άρθρο 192 του ν.3463/2006 εκμίσθωση 

− ακινήτων Δήμων 

− Το ΠΔ 270/81 

− Τον ν. 3852/2010 

− Την γνωμοδότηση του Προέδρου της Κρανιάς  τα σχετικά Τοπογραφικά 

− Το φεκ της 30/1/2012 έγκριση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Κάτω Ολύμπου Δήμου Τεμπών σελίδα 119   

− Την χρήση γης  
 

Εισηγούμαστε στο ΔΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ. 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

ΣΑΡΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 



 Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας με το αριθ. 6691/20.05.2022 
έγγραφό της, μετά από σχετικό αίτημα της υπηρεσίας μας  παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για 
διάθεση/αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου από το Δήμο Τεμπών.  Γνωστοποιεί όμως 
-ρητά- σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1894/90, ότι αν δημιουργηθούν 
μελλοντικά οι προϋποθέσεις επανίδρυσης και επαναλειτουργίας της εν λόγω σχολικής 
μονάδας, θα πρέπει ο Δήμος Τεμπών να είναι σε θέση, ώστε ν’ αποδοθεί το κτίριο 
αμελλητί, για την στέγαση των μαθητών/τριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 

Ο Πρόεδρος της Κρανιάς με το από 21-06-2022 έγγραφό του, μετά από 
διαβούλευση γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω εκμίσθωση, προτείνοντας τους εξής 
όρους: 1) Να μην υπάρχει πρόβλημα με ηχορύπανση, οσμές και κάθε είδους ρύπανση του 
περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος βρίσκεται εντός κατοικημένης περιοχής, 2) να γίνει η 
μεταβίβαση όλων των λογαριασμών ΔΕΚΟ στο όνομα της εκμισθώτριας εταιρίας, 3) σε 
περίπτωση απασχόλησης εργατικού δυναμικού να προτιμούνται κάτοικοι της Κοινότητας 
Κρανέας & 4) τα έσοδα από την εκμίσθωση, να καλύπτουν την απασχόληση ενός εργάτη 
καθαριότητας για την Κοινότητα Κρανέας. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που συμφωνούν 
με την εν λόγω εκμίσθωση και μπήκαν στη διαδικασία διαβούλευσης. 

 

Κλείνοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την εκμίσθωση του κτιρίου του πρώην 
δημοτικού σχολείου Κρανιάς, ώστε να γίνει ένα επισκέψιμο οινοποιείο,  καθώς με αυτό τον 
τρόπο δίνεται μια ευκαιρία για να ζωντανέψει η Κρανιά…. Σε περίπτωση που υπάρξει 
ανάγκη για σχολείο το κτίριο επιστρέφεται αυτομάτως στο Δήμο.. 

 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
Μήτσιου Ι. (Πρόεδρος Κρανιάς): …εγώ συμφωνώ να δοθεί το κτίριο, θα αναδειχθεί το χωριό  
και θα συντηρηθεί και το κτίριο, εφόσον βέβαια τηρηθούν και οι όροι που θέτω στο 
έγγραφό μου … 
Κολλάτος : .. έτσι θα συντηρηθεί και το κτίριο και θα ζωντανέψει και το χωριό…. Ο 
Πρόεδρος βάζει κάποιους όρους και για το Δήμο, όχι μόνο για την εταιρία, …το προσωπικό, 
τα έσοδα να πάνε για έναν εργάτη καθαριότητας… αν τηρηθούν όλα αυτά συμφωνούμε να 
προχωρήσει η διαδικασία εκμίσθωσης… 
Κωστή: ..το κτίριο αυτό είναι ένα κομμάτι των δημοτικών ακινήτων, που δεν μας έχετε 
δώσει ένα σχέδιο για την αξιοποίηση τους…. το επισκέψιμο δημιουργεί άλλα θέματα… 
υπάρχουν παράγοντες που θα έπρεπε να έχουν υπολογιστεί αντί να προχωράτε σε άλλες 
πολιτικές…. «συνένοχους στο φόνο δεν θα μας έχετε». ΟΧΙ 
 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, το ΠΔ 270/81, την εισήγηση, το αριθ. 6691/20.05.2022 έγγραφο της Δ/νσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λάρισας, το από 21.06.2022 έγγραφο του Προέδρου Κρανιάς 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  

 
1. Εκφέρει θετική πρόθεση για  την εκμίσθωση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κρανιάς 

(ΚΑΕΚ 10740106002), της Κοινότητας Κρανιάς Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου, για χρήση 
οινοποιείου - μουσείου, με τη διαδικασία της δημοπρασίας.    
 

✓ Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης, αποκαθίστανται από τον χρήστη 
οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, 
θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθόλα έτοιμο για τη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας, αν προκύψει ανάγκη. 



➢ 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 στα δημοτικά καταστήματα Κρανιάς & Πυργετού.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 53/2022 

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

http://www.dimostempon.gr/

