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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 16/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 21 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7683/20-11-18 πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

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  ( 27 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   15. Σαϊτης Αστέριος 

2. Τσεργάς Κων/νος   16. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία 

3. Έξαρχος Γεώργιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος  

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  18. Τζέκας Θωμάς 

5. Νταφούλης Κων/νος  19. Τσέτσιλας Δημήτριος 

6. Αργυρίου Ιωάννης  20. Μανώλης Γεώργιος *ήρθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος 

7. Βλάγκας Ιωάννης  21. Καραναστάσης Αθανάσιος *ήρθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος 

8. Ζησάκη Ξανθή  22. Ζάχος Βασίλειος *ήρθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος 

9. Τσάτσαρης Χρήστος  23. Νικολάου Γεώργιος *ήρθε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος 

10. Διψάνας Αχιλλεύς  24. Μαϊμάρης Δημήτριος *ήρθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος 

11. Τσιαπλές Θωμάς  25. Ντόντος Γεώργιος 

12. Πανάγου Ελευθερία  26. Κακαγιάννης Χρήστος 

13. Τσούγιας Χρήστος  27. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

14. Μπίκας Χρήστος   

 
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  (0 ) 

κανείς  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων [] 
καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων []. 

   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας  και  αφού  πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για το κατεπείγον της 
συνεδρίασης (άρθρο 67, παρ. 5 του Ν.3852/2010), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (1ο) «Πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου: ‘ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ’»  
Αριθμός   Απόφασης ( 191) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων. 
 



Στις 19 Νοεμβρίου 2018 και με αριθ. πρωτ. 65574, το ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.,  της Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
του ΥΠ. ΕΣ., ανήρτησε την Πρόσκληση με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων» 
στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανέγερση ή και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων». 
 
Με την εν λόγω πρόσκληση καλούνται οι Δήμοι της χώρας για την υποβολή προτάσεων 
προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Ανέγερση και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων». 
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας για την αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας τους.  
 
Στην παραπάνω πρόσκληση προτιθέμεθα να υποβάλουμε πρόταση χρηματοδότησης του έργου 
«Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Σχολείου 
Μακρυχωρίου» στην Ομάδα Γ: «Ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), 
επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) και ειδικών σχολείων». 
 
Το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 2.170.000,00 € (με το ΦΠΑ), αφορά των προσθήκη νέου 
διώροφου μετά υπογείου κτιρίου το οποίο πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του σχολείου σε 
αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικούς χώρους (γραφεία, ιατρείο, αποθήκες κλπ). Στο υπόγειο 
θα κατασκευαστούν αποθηκευτικοί χώροι και θα τοποθετηθεί η ηλεκτρομηχανολογική 
εγκατάσταση. Στα υφιστάμενα κτίρια θα γίνει αλλαγή χρήσης. Συγκεκριμένα στο ένα κτίριο θα 
δημιουργηθεί ένα κυλικείο σε άμεση επαφή με το εστιατόριο, χώροι βιβλιοθήκης, χώρος 
εργαστηρίου φυσικοχημείας και χώροι υγιεινής. Στο άλλο κτίριο (κτίριο 2 βάσει σχεδίων) θα 
δημιουργηθεί χώρος ιατρείου, θα αναμορφωθούν οι χώροι υγιεινής και θα παραμείνουν οι 
αίθουσες διδασκαλίας.  
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων αρχίζει από την 20/11/2018 (ημερομηνία έναρξης 
υποβολής προτάσεων)  έως την 29/03/2018.  Καθώς στην παρούσα πρόσκληση ακολουθείται η 
άμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο 
ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς 
διάθεση προϋπολογισμού.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

• Τη δήλωση θετικής  πρόθεσης, για την  υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης του έργου: 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.  

• Την αποδοχή της υπ΄ αριθ. 21/2018 μελέτης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» μετά των συνοδευτικών σχεδίων. 

• Τη δέσμευση,  για την ένταξη του εν λόγω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 
Τεμπών, όταν αυτό τροποποιηθεί.  

 
 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 και  μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 

➢ Τη δήλωση θ ε τ ι κ ή ς   πρόθεσης, για την  υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης του 
έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 



ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V - Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι,  Ομάδα Γ: «Ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), 
επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) και ειδικών σχολείων».  

 
➢ Την αποδοχή της υπ. αριθ. 21/2018 μελέτης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» μετά των συνοδευτικών σχεδίων. 

 
➢ Τη δέσμευση,  για την ένταξη του εν λόγω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 

Δήμου Τεμπών, όταν αυτό τροποποιηθεί.  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 191/2018 

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

 
Καρατέγος  Δημ. 


