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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης  Επιτροπής Διαβούλευσης 

 Δήμου Τεμπών 
 

 Σήμερα στις 01 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021 [επόμενη εργάσιμη μέρα από 

την καθορισμένη, λόγω έλλειψης απαρτίας*] ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00’ η Επιτροπή 
Διαβούλευσης του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «δια ζώσης & μ ε  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η »  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο»,  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. 7236/17-11-21 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 
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ( 25 ) μελών [19 για τον υπολογισμό απαρτίας & 6 δημότες με δικαίωμα ψήφου] 

ήταν: 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  () 

1. Κυρίτσης Γεώργιος (Πρόεδρος)    5.   Μπούτος Ιωάννης 

2. Καραναστάσης Αθανάσιος    6.   Γκουτζαμάνης Ιωάννης 

3. Βουλάγγα Ιωάννα  (τηλεδιάσκεψη)     7. Ζαφείρης Ιωάννης (δημότης-τηλεδιάσκεψη) 

4. Σίμου Χρυσάνθη  
 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  () 

1. Κακαρδάκης Ιωάννης  10. Γαζέτα Καλλιόπη 

2. Ζέβλας Νικόλαος  11. Δρογγούλα Κατερίνα 

3. Τσιούρβας Αστέριος  12. Τσιτούρας Αλέξανδρος 

4. Καραβιδές Βασίλειος  13.  Φουσίκας Θωμάς 

5. Ζιώγκου Ελένη  14.  Αναγνωστόπουλος Μιχάλης 

6. Σαϊτης Κων/νος  15. Νάστου Καλλιόπη 

7. Γκέφος Ευθύμιος  16. Μπουντίνος Νικ. 

8. Σακκάς Ιωάννης  17. Εμμανουήλ Μαρία 

9. Καρπούζας Χρήστος  Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη 
μέρα οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.  

 

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 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). «Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Έργων, έτους 2022» 
Αριθμός   Απόφασης ( 1 ) 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κ. Κυρίτσης Γεώργιος εισηγήθηκε το θέμα αναφέροντας  
ότι το τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου Τεμπών για το έτος 2022 περιλαμβάνει τα  



συνεχιζόμενα έργα, για τα οποία ή δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, ή εκκρεμεί η 
πληρωμή τους,   τα έργα για τα οποία υπάρχει χρηματοδότηση μέσω ΚΑΠ επενδυτικών 
αναγκών, τα έργα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση μέσω ΓΓΑ, τα έργα για 
τα οποία υπάρχουν οι σχετικές μελέτες και έχουν κατατεθεί προτάσεις ή είμαστε έτοιμοι να 
τις καταθέσουμε μόλις ανοίξει η Πρόσκληση.  Δεν υπάρχουν ούτε μελέτες, ούτε 
συντηρήσεις, γιατί έτσι ορίζει ο νόμος.  
 
 Και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
 Η Επιτροπή Διαβούλευσης, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του θέματος, το 
Τεχνικό πρόγραμμα έργων του έτους 2022  και  μετά από διαλογική συζήτηση [].   

 
Ο μ ό φ ω ν α  

 

• Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  Θ ε τ ι κ ά   επί του Τεχνικού Προγράμματος  Έργων του 
Δήμου Τεμπών, έτους 2022. 

 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 1/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 


