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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 13/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 27 του μήνα Σεπτεμβρίου  του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή  «δια ζώσης & 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. 5548/20-09-2022 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  ( 20 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  11.  Βλάχος Αθαν.  

2. Σίμος Βασ.   12.  Κολλάτος Κων/νος 

3. Μητσογιάννης Nικ.  13.  Κοντογιάννης Ιωα. 

4. Ζαρδούκας Κων.  14.  Διψάνας Αχιλλεύς 

5. Κυρίτσης Γεώργιος  15.  Σαΐτης Αστέριος ** 

6. Γκανάτσιος Ζήσης  16.  Αργυρίου Ιωάννης * 

7. Κρικώνης Χρ.*  17.  Ανδρέου Νικ. 

8. Τόπη - Σαΐτη Ζωή *  18.  Κωστή Μαρία 

9. Νικολάου Γεώργιος  19.  Χαδουλός Κων. 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος **  20. Ντόντος Γεωργ.  * 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7) 

1. Κακαγιάννης Χρ.    5.  Τσεργάς Κων/νος 

2. Γκατζόγιας Παναγιώτης    6.  Ζησάκη Ξανθή 

3. Καρατέγος Μιχάλης  7.  Νταναβάρα Αργυρή 

4. Τσούγιας Χρήστος   Αν και νόμιμα κληθέντες 

* Διά τηλεδιάσκεψης                           
** αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  
 

 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 και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης Θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 

ΘΕΜΑ ( 3ο) «Πρόταση έκδοσης Ψηφίσματος  καταδίκης της επίθεσης κατά αστυνομικών, 
στο λόφο του Φρουρίου» 
Αριθμός   Απόφασης ( 78) 
 

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος διάβασε το ψήφισμα 
που πρότεινε να εκδοθεί: 



……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 
ΨΗΦΙΣΜΑ 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχτηκαν αστυνομικοί 
του Τμήματος Άμεσης Δράσης στο λόφο του Φρουρίου, από ομάδα ατόμων και που είχε ως 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ένστολων. 
Οι Έλληνες οφείλουμε πολλά στους αστυνομικούς μας οι οποίοι με αυτοθυσία, καθημερινά, 
επιτελούν άψογα το καθήκον και την αποστολή τους, προσφέροντας σε όλους μας ασφάλεια και 
προστασία. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών αναγνωρίζει το έργο και την προσφορά των αστυνομικών 
υπαλλήλων και εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τους άνδρες και τις γυναίκες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα πατριωτικού καθήκοντος 
βρίσκονται αγόγγυστα πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης. 
Οι δύσκολοι καιροί που περνάει η κοινωνία μας πρέπει να μας βρίσκουν ενωμένους και 
αλληλέγγυους, έτοιμους για να βοηθήσουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. 
Σε συνεργασία με την ηγεσία της ΕΛΑΣ, το Α.Τ. Τεμπών και τους νόμιμους εκπροσώπους τους, η 
περιοχή του Δήμου Τεμπών να παραμείνει ζωντανή . 

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

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
  

ΚΚωωσσττήή: … είναι θέμα προτεραιοτήτων …. Το περιστατικό δεν έγινε στα διοικητικά όρια του 
Δήμου μας.. δεν έχει βγει οριστικό πόρισμα .. Η Αστυνομία είναι κατασταλτικός φορέας… 
Δεν έχετε καμιά ευαισθησία… δεν αντιδράσατε στην επίθεση στα Πανεπιστήμια, στην 
cosco, Μαλαματίνα κλπ γιατί αυτή η επιλεκτική αντιμετώπιση;  … Έρχεται ένας δύσκολος 
χειμώνα… θα έχει καταστολή για όποιον αντιδράσει…. Είμαστε δίπλα σε κάθε έναν που 
διεκδικεί αξιοπρεπείς όρους δουλειάς. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψήφιση του θέματος.  

 

 Tο Δ.Σ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, το προταθέν ψήφισμα και μετά από διαλογική συζήτηση    
[Οι Κωστή & Χαδουλός, ΑΠΕΙΧΑΝ της ψηφοφορίας] 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 

αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018] 

 
 Α π ο δ έ χ ε τ α ι   την πρόταση έκδοσης Ψηφίσματος του Δημάρχου, για την καταδίκη 
της επίθεσης κατά αστυνομικών, στο λόφο του Φρουρίου, στη Λάρισα. 
 
 Την έκδοση του κάτωθι Ψηφίσματος: 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχτηκαν αστυνομικοί 
του Τμήματος Άμεσης Δράσης στο λόφο του Φρουρίου, από ομάδα ατόμων και που είχε ως 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ένστολων. 
Οι Έλληνες οφείλουμε πολλά στους αστυνομικούς μας οι οποίοι με αυτοθυσία, καθημερινά, 
επιτελούν άψογα το καθήκον και την αποστολή τους, προσφέροντας σε όλους μας ασφάλεια και 
προστασία. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών αναγνωρίζει το έργο και την προσφορά των αστυνομικών 
υπαλλήλων και εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τους άνδρες και τις γυναίκες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα πατριωτικού καθήκοντος 
βρίσκονται αγόγγυστα πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης. 
Οι δύσκολοι καιροί που περνάει η κοινωνία μας πρέπει να μας βρίσκουν ενωμένους και 
αλληλέγγυους, έτοιμους για να βοηθήσουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. 



Σε συνεργασία με την ηγεσία της ΕΛΑΣ, το Α.Τ. Τεμπών και τους νόμιμους εκπροσώπους τους, η 
περιοχή του Δήμου Τεμπών να παραμείνει ζωντανή . 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό     78/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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 Δημ. 


