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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2023  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 2 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μετά από 
αναβολή), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 577/27-01-2023 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  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.   11.   Ντόντος Γεώργιος    

2. Καραναστάσης Αθανάσιος  12.   Κρικώνης Χρ. 

3. Τόπη – Σαΐτη Ζωή  13.   Κολλάτος Κων/νος   

4. Ζαρδούκας Κων.  14.   Κοντογιάννης Ιωαν. 

5. Σίμος Βασ.  15.   Ανδρέου Νικ. 

6. Κακαγιάννης Χρ.   16.   Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17.   Αργυρίου Ιωάννης  

8. Νικολάου Γεώργιος    18.   Κωστή Μαρία   

9. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19.   Χαδουλός Κων.     

10. Βλάχος Αθαν.  20.   --- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης       5. Νταναβάρα Αργυρή 

2. Τσεργάς Κων/νος      6.  Τσούγιας Χρήστος 

3. Κυρίτσης Γεώργιος      7.  Μητσογιάννης Nικ. 

4. Σαΐτης Αστέριος     8.   Ζησάκη Ξανθή 
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. 

 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων 
παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Όσσας, Μακρυχωρίου, Καλλιπεύκης & Κρανέας (θέμα 8ο & 9ο). 
   

 Ο  Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 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 (11ο) «Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & 
Αστικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και 
Έξυπνες Πόλεις ως το 2030»  
Αριθμός   Απόφασης ( 11 ) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης 
 



Η τρέχουσα κλιματική έκτακτη ανάγκη με τις δυσάρεστες έως και καταστροφικές 
συνέπειες εξανάγκασε τις πόλεις να κινητοποιηθούν με σκοπό το όφελος των πολιτών. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση διαβλέποντας την ανάγκη μετάβασης των πόλεων στην κλιματική 
ουδετερότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αντιλαμβανόμενη την ανάγκη να 
δημιουργηθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον οδηγήθηκε στην πρόταση της Αποστολής "100 
΄κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030, από και προς τον πολίτη¨" προκειμένου 
να αναζητηθούν λύσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Πρόδρομος 
του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί αυτό της από 27ης Ιανουαρίου 2022 το οποίο 
υπεγράφη από μέρος των συμβαλλομένων του παρόντος. Υπό τις σημερινές συνθήκες που 
διαμορφώνονται από την κλιματική και ενεργειακή κρίση, καθώς και την ανάγκη διάχυσης των 
καλών πρακτικών που επιτυγχάνονται μέσω της Αποστολής, τα συμβαλλόμενα μέρη 
αντιλήφθηκαν την ανάγκη εκσυγχρονισμού αυτού και ενσωμάτωσης των νέων στοιχείων μέσα 
από δυνατόν εντονότερη και ευρύτερη συμμετοχή φορέων.  
 

Στόχος του Μνημονίου είναι η συνεργασία φορέων με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Μέσω της ενίσχυσης 
της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων θα επιτευχθεί η 
μετάβαση στην καθολικά ευρωπαϊκή κλιματική ουδετερότητα έως τον απώτερο στόχο του 2050 
(fit for 2050).  
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Οι Σύμβουλοι που πήραν το λόγο είπαν τα εξής: 

Κωστή: … το θέμα δεν είναι να συμμετέχουμε για να συμμετέχουμε…εδώ υπάρχει μια εντελώς 
διαφορετική κατάσταση (πχ καυσόξυλα) …...για μένα, κάτι τέτοιο δεν έχει κανένα νόημα για το 
δήμο μας.. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 

 

 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του θέματος, το Μνημόνια Συνεργασίας και  μετά από διαλογική 
συζήτηση [Κωστή & Χαδουλός ψήφισαν 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  

 
 Δηλώνει την αποδοχή του περιεχομένου του Μνημονίου Συνεργασίας. 
 

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Τεμπών κ. Γεώργιο ΜΑΝΩΛΗ, για την υπογραφή του 
Μνημονίου Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις 
ως το 2030. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 11/2023 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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 

 
 

Μαϊμάρης Δημήτριος 


