ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
Επιτροπής Διαβούλευσης
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 1/2020 πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 04 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ως
ώρα 19:00’ η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
«δια περιφοράς» στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα
από την με αριθ. πρωτ. 10783/23-11-2020 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.
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις
υποβληθείσες από τα μέλη, τοποθετήσεις – προτάσεις, για το θέμα και διαπιστώθηκε η
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25 ) Μελών*, συμμετείχαν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ()
1. Κυρίτσης Γεώργιος
2. Καραναστάσης Αθανάσιος
3. Καραβιδές Βασίλειος
4. Σαϊτης Κων/νος
5. Νάστου Καλλιόπη
6. Μπούτος Ιωάννης
7. Ζιώγκου Ελένη
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ()
1. Βουλάγγα Ιωάννα
2. Σίμου Χρυσάνθη
3. Αναγνωστόπουλος Μιχάλης
(δημότης)
4. Γκέφος Ευθύμιος
5. Σακκάς Ιωάννης
6. Καρπούζας Χρήστος

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Φουσίκας Θωμάς
Δρογγούλα Κατερίνα
Γκουτζαμάνης Ιωάννης
Τσιούρβας Αστέριος (δημότης)
Τσιτούρας Αλέξανδρος (δημότης)

7. Κακαρδάκης Ιωάννης
8. Γαζέτα Καλλιόπη
9. Ζέβλας Νικόλαος
10. Μπουντίνος Νικ. (δημότης)
11. Εμμανουήλ Μαρία (δημότης)
12. Ζαφείρης Ιωάννης (δημότης)
Αν και νόμιμα κληθέντες

*οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο δημότες, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται
όμως για την απαρτία της επιτροπής. (παρ. 1 άρθρο 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 78 του Ν.4555/2018).

ΘΕΜΑ (1ο). «Διατύπωση γνώμης για το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων & τον Προϋπολογισμό
Δήμου Τεμπών, έτους 2021»
Αριθμός Απόφασης ( 1 )
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κυρίτσης Γεώργιος μαζί με την πρόσκληση έστειλε
και καταστάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Τεμπών για
το έτος 2021, σύμφωνα με τα έγγραφα της οικονομικής & της τεχνικής υπηρεσίας του
δήμου, βασιζόμενα στην ΚΥΑ 46735/2020 (ΦΕΚ 3170/τ. Β’/1.8.2020) «Παροχή οδηγιών για
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 –μερική
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.
Γραπτές ερωτήσεις, προτάσεις που κατατέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής:

➢ Τσιτούρας Αλέξανδρος (δημότης):
Αρχικά θα ήθελα να μας γίνει μια ενημέρωση αναφορικά με τις προτάσεις που είχαμε
καταθέσει στην προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής Διαβούλευσης. Στη συνέχεια θα
ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για ορισμένα έργα:
1. "Κατασκευή, επισκευή, Συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς" – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Χ ΣΑΕ 055 (που θα γίνει)
2. Κατασκευή κυκλοφοριακού πάρκου στους Γόννους ( Σημαντικό έργο που αναμφίβολα
θα χρησιμεύσει στο κοινωνικό σύνολο αλλά ποιος θα είναι υπεύθυνος για την
απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του)
3. Κατασκευή Μνημείου Πεσόντων κάτω από την εκκλησία στο Μακρυχώρι (έργο άμεσης
προτεραιότητας προκειμένω να εξαφανιστεί αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα. Θα ήταν
όμως χρήσιμο λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας του έργου πριν γίνει οτιδήποτε να
συγκροτηθεί μια ομάδα για τον σκοπό αυτό όπου θα έχει σαν έργο της την υποβολή
προτάσεων)
Τέλος θα ήθελα να προτείνω ορισμένα έργα:
1. Εύρεση και περίφραξη των χώρων απόρριψης ογκωδών άλικων, στο Μακρυχώρι.
2. Κατασκευή και ανάδειξη ορειβατικού μονοπατιού Μακρυχωρίου (Άγιος ΝικόλαοςΚαρακόπετρα-Καραγάτσι-Άγιος Ευστάθιος- Άγιος Νικόλαος)
3. Θεσμοθέτηση πανδημοτικής εορτής στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα εορτής των νεοφανών εν
Συκουρίω Αγίων.
4. Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης του Αγρότη.
➢ Καραβιδές Βασίλης (Πρόεδρος Μορφωτικού Σύλλογου-Λαογραφικού Μουσείο
Γόννων):
Τα παρακάτω αποτελούν τις προτάσεις μας για το τεχνικό πρόγραμμα του 2021 στο δήμο
μας σε τομείς όπως ιστορία-πολιτισμός – τουρισμός , αλλά και ασφάλεια δημοτών –
οικονομία πόρων:
Α/Α
1
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ΕΡΓΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ
Παρατηρήσεις :
Πιστεύουμε πως πρέπει να λειτουργήσει επιτέλους αυτό το τμήμα στους Γόννους , ώστε να
δοθούν κι επιπλέον κίνητρα στα νέα ζευγάρια να δουν το θέμα της τεκνοποίησης από άλλη
σκοπιά , αφού θα λύσει τα χέρια τους στο θέμα της φύλαξης των μικρών παιδιών .
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –
ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ ( ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΤΙΡΙΑ )
Παρατηρήσεις :
Γνώμη μας είναι πως πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις
ώστε στο μέλλον να γίνει μια πραγματική εξοικονόμηση χρηματικών πόρων για τον δήμο μας .
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΚ ΓΟΝΝΩΝ
Παρατηρήσεις :
Πρέπει επιτέλους να δοθεί μια λύσει στο πρόβλημα που ταλανίζει για μια οκταετία
( μπορεί και παραπάνω ) τη σχολική κοινότητα του χωριού μας . Να γίνουν – επιτέλους - οι
απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια του κτιρίου και να
λειτουργήσει πια , στον φυσικό του χώρο , το Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δημοτικού Σχολείου
Γόννων . Θα γίνει έτσι μια ενοποίηση κι ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μουσείων του χωριού μας :
Λαογραφικό Μουσείο Γόννων – Μουσείο Σχολικής Ζωής Γόννων – κι ένα μελλοντικό Μουσείο
Ελαίας Γόννων .
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΟΝΝΩΝ
( ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ) ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ
Παρατηρήσεις- Πρόταση :
Πιστεύουμε ότι πρέπει να αναπαλαιωθεί το ανατολικό κτίριο σύμφωνα με το αρχικό
σχέδιό του ( κάτι ανάλογο με τα σχολεία «Συγγρού» έχει γίνει σε πολλές περιοχές της χώρας
μας ) και να μετατραπεί μαζί με μια συνολική διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου σε
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« Μουσείο Ελαίας Γόννων » όπου θα γίνεται ιδιαίτερη ξενάγηση σε συνδυασμό με
προγράμματα για σχολεία . Θα μπορεί όμως να αξιοποιηθεί ο χώρος και στις γιορτές ελιάς ,
αφού η παρουσία μόνιμου εκθεσιακού υλικού (από το πλούσιο υλικό που υπάρχει στα παλιά
ελαιοτριβεία του χωριού ) θα δώσει νέα ώθηση στις εκδηλώσεις ( πάρκο ελιάς με κλάδεμα
δένδρων -ελαιομάζωμα από φυτεμένα δένδρα – παραγωγή λαδιού με παραδοσιακό τρόπο –
παρασκευή τοπικών συνταγών ) .
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ
Παρατηρήσεις :
Θεωρούμε ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής είναι απολύτως απαραίτητο . Δεκάδες
σχολεία με τις επισκέψεις τους θα τονώσουν την οικονομική ζωή του τόπου και θα αποτελέσει
κι έναν τρόπο σύνδεσης της νεολαίας του δήμου μας . Η κατασκευή του όμως
θα πρέπει να γίνει σε έναν ιδιαίτερο χώρο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του όλου
εγχειρήματος .
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΟΝΝΟΙ-ΙΤΕΑ
Παρατηρήσεις :
Ο ηλεκτροφωτισμός να γίνει σε όλα τα επικίνδυνα σημεία κι όχι μόνο στις γέφυρες και , αν
είναι δυνατόν , να γίνει με μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με τοποθέτηση προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων - ή ότι άλλο απαιτηθεί - σε συγκεκριμένα τμήματα και σε σχέση με το θέμα
της διάβασης αγριογούρουνων που αποτελούν πηγή κινδύνων στους δημοτικούς δρόμους της
περιοχής .
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΧΙ , ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΟΝΝΩΝ
Παρατηρήσεις :
Πρέπει να γίνει μια διαμόρφωση με περίφραξη της περιοχής ( κυρίως στο παλιό τελωνείο )
ώστε να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι όποιες ζημιές γίνονται σήμερα . Επίσης καλό είναι να
τοποθετηθεί και φωτισμός με φωτοβολταϊκά συστήματα για καλύτερη επόπτευση και
αξιοποίηση των χώρων .
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΚΕ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΜΠΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ
Πρόταση :
Σε συνδυασμό με την αποπεράτωση ( κάποια στιγμή ) του Πολιτιστικού Κέντρου Τεμπών
θα πρέπει να γίνει μια διαμόρφωση της όχθης του Πηνειού κάτω από τον τεκέ ( τζαμί ) με
πεζόδρομο , παγκάκια και χώρο ψαρέματος μέχρι και την παιδική χαρά . Έτσι θα μπορεί να
γίνει και μια σύνδεση με άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες των επισκεπτών στα μουσεία
των Γόννων .
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΟΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΔΕΔΙΚΟΥΣΗ
Παρατηρήσεις- Πρόταση :
Πιστεύουμε ότι η διαμόρφωση του χώρου του μεγάλου Ρέματος Γόννων πρέπει να ιδωθεί από
τη σκοπιά ενός νέου , εξ ολοκλήρου σχεδιασμού .
Με τα τεχνικά έργα που είναι απαραίτητα αλλά και με μια διαμόρφωση του παρόχθιου χώρου
κατά τα πρότυπα του Πηνειού στο Αλκαζάρ της Λάρισας . Καλό θα ήταν να προγραμματιστεί
και η κατασκευή γέφυρας στον δρόμο προς Ελιά- Βιοαέριο Τεμπών
( έναντι Ελαιοτριβείου Δεδικούση ) ώστε να μην είναι καθίσταται αδύνατη η διάβαση του
δρόμου αυτού μετά από δυνατή νεροποντή και να εξαλειφθεί έτσι ο κίνδυνος να χαθούν
ανθρώπινες ζωές ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες .
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΑΤΑΡΙΑΣ
Πρόταση :
Στο χώρο της Περαταριάς ( στο Βόρεια άκρο της γέφυρας προς παραπόταμο έχουμε να
προτείνουμε τη δημιουργία πέτρινου εικονοστασίου αρκετά ευρύχωρου, όπου σε διπλανό
αλλά ενιαίο χώρο, θα στεγαστεί μόνιμη φωτογραφική έκθεση για τη μοναδική διασωθείσα
περαταριά ( καράβι ) της περιοχής . Με δενδροφύτευση πλατάνων και ιτιών καθώς και μια
συντήρηση στο κιόσκι , μπορεί το μέρος αυτό να γίνει χώρος δροσιάς για μια καλοκαιρινή
απόδραση των κατοίκων των γύρω χωριών .
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΝΝΩΝ
Πρόταση :
Έχουμε να προτείνουμε εδώ τη δημιουργία ενός πάρκου το οποίο θα έχει άμεση διασύνδεση
με την ιστορία του τόπου , αλλά και της ευρύτερης περιοχής του δήμου μας . Η ανάπλαση του

χώρου θα μπορούσε να συμπεριλάβει ένα μικρό ποταμάκι ( Πηνειός ) , ένα μικρό ,
παραδοσιακό πετρογέφυρο ( όπως τα πολλά γκρεμισμένα της περιοχής ) , αναπαράσταση ενός
αρχαίου ναού ( Απόλλωνα Πυθίου ή Τεμπείτη – Αφροδίτης των Γόννων ) με πικροδάφνες κι
ενδεχομένως αναπαράσταση του παλιού συνοριακού σταθμού ( ΟΧΙ ) .
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
Πρόταση :
Θεωρούμε αναγκαία την τοποθέτηση ( καλαίσθητων ) ξύλινων –αν είναι δυνατόν –
ενημερωτικών πινακίδων στους Γόννους και σε άλλα χωριά , ώστε η εύρεση των μουσείων ,
( ή του Κ.Υ Γόννων , αλλά και των Ι. Ναών της περιοχής μας ) να μην είναι προβληματική για
τους επισκέπτες . Συγκεκριμένα στους Γόννους καλό είναι να τοποθετηθούν πινακίδες στον
κυκλικό κόμβο . Εκεί θα μπορούσε να τοποθετηθεί κι ένα μνημείο σχετικό με την τοπική
ιστορία ( αντίγραφο της Αφροδίτης των Γόννων - αντίγραφο νομίσματος με τον Αντίγονο ) .
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➢ Σαΐτης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Καλοχωρίου-Νέσσωνος:
Μετά από συνεδρίαση του Συλλόγου (Πρακτικό 10 / 1-12-2020) αποφασίστηκε να δοθούν
ως προτάσεις προς συζήτηση τα παρακάτω :
1) Ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου του γηπέδου 5Χ5 στον χώρο του Δημοτικού
σχολείου Καλοχωρίου από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Οι εργασίες που υπολείπονται είναι οι εξής:
➢ Χωροστάθμηση του χώρου για την οριζοντίωση των υψομετρικών διαφορών του γηπέδου.
➢ Τοποθέτηση πιστοποιημένου χλοοτάπητα και διαγράμμιση.
➢ Τοποθέτηση τερμάτων (εστιών) ποδοσφαίρου.

2) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του παραπάνω γηπέδου 5Χ5.
➢
➢
➢

Καθαρισμός και χωροστάθμηση του γύρωθεν χώρου του γηπέδου για την αποφυγή
συγκέντρωσης υδάτων.
Διαμόρφωση κατάλληλης εισόδου πρόσβασης από το νοτιοανατολικό τμήμα της υπάρχουσας
περίφραξης για την εύκολη διέλευση των μαθητών και των κατοίκων γενικότερα.
Προσθήκη ξύλινων πάγκων περιμετρικά της υπάρχουσας συρμάτινης περίφραξης του
γηπέδου 5Χ5.

Σημειώνεται ότι, έχει δρομολογηθεί αναλυτικός τεχνικός σχεδιασμός για την διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου στην νότια έκταση εντός των ορίων της περίφραξης του δημοτικού
σχολείου Καλοχωρίου, έπειτα από ανάθεση του Μ.Ε.Σ. Καλοχωρίου σε Μελετητικό
Γραφείο, προκειμένου να συνταχθεί επίσημη Τεχνική Έκθεση ως πρόταση προς το Δήμο
Τεμπών και την τεχνική υπηρεσία, για την αδειοδότηση επέμβασης στον χώρο , σε διαρκή
συντονισμό μεταξύ του ΜΕΣ και του Δήμου. Θα εκτιμηθεί και η κοινή δαπάνη των δύο,
καθώς και η εθελοντική μέριμνα των κατοίκων του χωριού.
Απαντήσεις - διευκρινήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν, δόθηκαν τηλεφωνικά από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 1/2020
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
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
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος της Ε. Δ.
Κυρίτσης Γεωργ.

