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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2019 πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης 

 Δήμου Τεμπών 
 
 Σήμερα στις 12 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ η 
Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8193/30-10-19  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του 
Ν.4555/2018. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ( 25 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 14 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος    8.   Γαζέτα Καλλιόπη 

2. Καραναστάσης Αθανάσιος    9.   Δρογγούλα Κατερίνα 

3. Καραβιδές Βασίλειος  10.   Καραναστάσης Αθανάσιος 

4. Σίμου Χρυσάνθη  11.   Τσιούρβας Αστέριος 

5. Νάστου Καλλιόπη  12.   Ζαφείρης Ιωάννης 

6. Κακαρδάκης Ιωάννης  13.   Τσιτούρας Αλέξανδρος 

7. Ζέβλας Νικόλαος  14.   Αναγνωστόπουλος Μιχάλης 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 11) 

1. Βουλάγγα Ιωάννα          7.    Φουσίκας Θωμάς 

2. Ζιώγκου Ελένη  8. Γκουτζαμάνης Ιωάννης 

3. Σαϊτης Κων/νος  9. Μπούτος Ιωάννης 

4. Γκέφος Ευθύμιος  10. Μπουντίνος Νικ. 

5. Σακκάς Ιωάννης  11. Εμμανουήλ Μαρία 

6. Καρπούζας Χρήστος  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Α’ θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. 

Σίμος Βασίλειος & ο Αντιδήμαρχος Καραναστάσης Αθ. (διπλή ιδιότητα) καθώς επίσης και οι 
Πρόεδροι των Τοπικών  Κοινοτήτων:   Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας),  Κακαρδάκης Ι. 
(Ευαγγελισμού/ διπλή ιδιότητα), Ζαϊρές-Καρανάσιος Δ. (Κυψελοχωρίου). 

  Ο  Πρόεδρος   της Επιτροπής κ. Κυρίτσης  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης 
απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης 
για συζήτηση. 
 
ΘΕΜΑ (1ο). «Διατύπωση γνώμης για το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων & τον Προϋπολογισμό 
Δήμου Τεμπών, έτους 2020» 
Αριθμός   Απόφασης ( 1 ) 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κ. Κυρίτσης Γεώργιος εισηγήθηκε το θέμα 
αναφερόμενος αρχικά  στην ΚΥΑ 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054 / τ. Β’ / 29.07.2019)        «Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 –



τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης», σύμφωνα με την οποία καταρτίζεται 
ο προϋπολογισμός και στη συνέχεια στο τεχνικό πρόγραμμα έργων και στα σημαντικότερα 
έργα. 
 Τα μέλη της Επιτροπής που πήραν το λόγο είπαν τα εξής: 
Αναγνωστόπουλος: Θα πρέπει να μάθουν όλοι πως ο Δήμος Τεμπών έχει παράλια. Να 
δοθεί μεγάλη σημασία στις «Γαλάζιες σημαίες», στην καλύτερη καθαριότητα της παραλίας, 
καθώς επίσης και στην εύκολη πρόσβαση προς αυτή. 
Νάστου: Πρέπει πρώτα, να είναι προτεραιότητα η καθαριότητα της παραλίας και όλων των 
κοινόχρηστων χώρων και μετά να υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων να τα 
καθαρίσουν. Μόνο έτσι μπορούμε να προβάλουμε την περιοχή. 
Τσιτούρας: Μοναδικό το αρχοντικό «Παπαγεωργίου» στην Γυρτώνη, θα πρέπει να 
αναδειχθεί με κάποιον τρόπο. Επίσης πρέπει να γίνει γίνει ένα γραφείο ενημέρωσης του 
αγρότη. 
Ζαφείρης: Για τον βιολογικό των Γόννων έχω να πω πως είναι μικρή η απόσταση από τον 
οικισμό, 1 χλμ είναι μικρή απόσταση, να μεταφερθεί όσο το δυνατόν πιο χαμηλά προς το 
ποτάμι.  
Δρογγούλα: ποιες από τις παιδικές χαρές του Συκουρίου έχουν επιλεγεί να 
αντικατασταθούν;  Ο σύλλογος μας έχει κάποια χρήματα και προτίθεται να αναλάβει την 
συντήρηση – επισκευή  κάποιας παιδικής χαράς. Με τον βιολογικό του Συκουρίου τι 
γίνεται; Γιατί σταμάτησε; Το Φυσικό αέριο; 
Καραβιδές:  Τα παλιά σχολεία των Γόννων αν συντηρηθούν, προτείνω το ένα να γίνει 
Μουσείο Ελιάς και το άλλο Σχολικό Μουσείο. Να δοθεί βαρύτητα, λόγω επισκεψιμότητας, 
στις παιδικές χαρές απέναντι από το Λαογραφικό και δίπλα στην Πινακοθήκη. Οι 
επαγγελματίες των παραλίων θα πρέπει να στέλνουν τους επισκέπτες στα μουσεία του 
Δήμου μας πχ. Ραψάνης, Γόννων, Συκουρίου κ.λπ. 
Παπαδούλης: θεωρώ πως δεν είναι αντιπροσωπευτική η Επιτροπή, υπάρχουν παραγωγικές 
τάξεις που δεν εκπροσωπούνται.  Για τα παλιά σχολεία των Γόννων, θα πρέπει, πριν γίνει 
οτιδήποτε, να γίνει μια διαβούλευση για το τι θα μπορούσε να γίνει στους χώρους αυτούς. 
Ζέβλας:  είδα στο τεχνικό πρόγραμμα  πρόταση για τη δημιουργία θεάτρου στου «Μύλους» 
Συκουρίου και συμπληρωματικά προτείνω και τη δημιουργία ενός κυλικείου εκεί για να 
εξυπηρετούνται οι επισκέπτες της περιοχής και των πολλών εκδηλώσεων που γίνονται εκεί. 
Έτσι θα έχει και ένα έσοδο ο Δήμος.  
 Και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
 Η Επιτροπή Διαβούλευσης, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του θέματος και  
μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφισε ο κ. Παπαδούλης ο οποίος ψήφισε αρνητικά].   

 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

• Θ ε τ ι κ ά   για το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό του Δήμου 
Τεμπών, έτους 2020. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 1/2019 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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 της Ε. Δ. 
 Κυρίτσης Γεωργ. 


