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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ.  5/2021  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 24 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε έκτακτη «δ ι α  π ε ρ ι φ ο ρ ά ς » 
συνεδρίαση, 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. 1038/23-02-2021 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. 
 H γραμματέας του συμβουλίου κα. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις 
υποβληθείσες από τα μέλη (δια του Επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), τοποθετήσεις – 
ψήφους, για το θέμα και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ 
(27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 
 
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 27 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος    15. Τσούγιας Χρήστος 

2. Μητσογιάννης Νικ.  16. Κολλάτος Κων/νος 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης  17. Ανδρέου Νικ. 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  18. Τσεργάς Κων/νος 

5. Γκανάτσιος Ζήσης  19. Κοντογιάννης Ιωαν. 

6. Κρικώνης Χρήστος  20. Κωστή Μαρία 

7. Τόπη - Σαϊτη  21. Χαδουλός Κων/νος 

8. Ζαρδούκας Κων/νος  22. Νταναβάρα Αργυρή 

9. Σίμος Βασίλειος  23. Διψάνας Αχιλλέας 

10. Νικολάου Γεώργιος                           24. Σαϊτης Αστέριος   

11. Βλάχος Αθαν.  25. Αργυρίου Ιωάννης    

12. Ντόντος Γεώργιος  26. Ζησάκη Ξανθή 

13. Μαϊμάρης Δημήτριος  27. Καρατέγος Μιχάλης 

14. Κακαγιάννης Χρήστος   

   
  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 0)  

 Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης (άνευ ψήφου). 
 
ΘΕΜΑ (1ο) «Περί δήλωσης ανάληψης λειτουργίας και περί μη διακοπής και μη αλλαγής 
χρήσης λειτουργίας του Γυμνασίου Συκουρίου και του Νηπιαγωγείου Γόννων»  
Αριθμός   Απόφασης ( 24) 
 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με την Πρόσκληση έστειλε και την 
παρακάτω εισήγηση, καλώντας το ΔΣ ν’ αποφασίσει σχετικά: 
 

Με την αριθ. 29/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η δήλωση 
θετικής πρόθεσης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης,  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 
κωδικό 104, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4749 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, των κάτωθι έργων: 



 

1. «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟ ΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟ ΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ».  
 

2. «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ ».  
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου να υποβληθεί ολοκληρωμένα η 

πρόταση χρηματοδότησης, καλείται το ΔΣ να πάρει απόφαση με την οποία να:  
 

➢ Βεβαιώνει – δηλώνει την ανάληψη λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω έργων. 
  

➢ Δεσμεύεται, περί μη διακοπής και μη αλλαγής χρήσης λειτουργίας των κτιρίων, ή σε 
περίπτωση αλλαγής να αφορά σε δραστηριότητα η οποία δύναται να θεωρηθεί ότι δεν 
ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, τουλάχιστον έως την απόσβεση των προτεινόμενων 
για χρηματοδότηση παρεμβάσεων. 

 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 

Ν.3463/2006, την εισήγηση του θέματος και μετά από καταμέτρηση ψήφων  [Κωστή & Χαδουλός, 

ψήφισαν ΛΕΥΚΟ].  
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 

αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018] 

 
Σχετικά με τη σ υ μ μ ε τ ο χ ή  του Δήμου Τεμπών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ 

Θεσσαλίας 2014-2020 και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης 104,  των κάτωθι έργων :  

 

1. «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ».   
 

2. «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ».  

 
➢ Βεβαιώνει – δηλώνει την ανάληψη λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω έργων. 
  
➢ Δεσμεύεται, περί μη διακοπής και μη αλλαγής χρήσης λειτουργίας των κτιρίων, ή σε 

περίπτωση αλλαγής να αφορά σε δραστηριότητα η οποία δύναται να θεωρηθεί ότι δεν 
ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, τουλάχιστον έως την απόσβεση των προτεινόμενων 
για χρηματοδότηση παρεμβάσεων. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 24/2021 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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 Δ.Σ. 

 
Κυρίτσης Γεώργιος 


