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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 12/2021 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 22 του μήνα Ιουνίου  του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » 
συνεδρίαση, 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. 3673/17-06-2021 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. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 16 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  9. Κακαγιάννης Χρ. 

2. Μητσογιάννης Nικ.  10. Βλάχος Αθαν.  

3. Σίμος Βασ.  11. Κρικώνης Χρ.  

4. Ζαρδούκας Κων.  12. Κολλάτος Κων/νος 

5. Καραναστάσης Αθανάσιος   13. Διψάνας Αχιλλεύς 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  14.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   15. Καρατέγος Μιχάλης 

8. Νικολάου Γεώργιος  16.  Χαδουλός Κων. 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 11) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  7. Σαΐτης Αστέριος 

2. Ντόντος Γεωργ.    8. Τσούγιας Χρήστος 

3. Τσεργάς Κων/νος   9. Νταναβάρα Αργυρή 

4. Ζησάκη Ξανθή  10. Κοντογιάννης Ιωα.  

5. Κωστή Μαρία    11. Ανδρέου Νικ. 

6.  Μαϊμάρης Δημ.                        Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΜααννώώλληηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. ΚΚυυρρίίττσσηηςς,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (7ο). «Περί παραχώρησης χρήσης κτιρίου στη θέση «Μπότσανη» στα Αμπελάκια» 
Αριθμός   Απόφασης ( 63) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυρίτσης Γεώργιος. 
 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του 
δημοτικού  συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα 
νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι 
κοινωφελής και προάγει τα τοπικά  συμφέροντα. 

ΑΔΑ: 61Π3ΩΗ7-ΗΘΒ



Ο Σύλλογος «Παναγία Αμπελακιώτισσα» με αίτησή του προς το Δήμο Τεμπών,  
αιτείται την παραχώρηση του κοινοτικού κτιρίου «Κτίριο υποδοχής επισκεπτών», που 
βρίσκεται στην είσοδο του χωριού των Αμπελακίων (τοποθεσία Μπότσανη) στο Σύλλογο, 
ως έδρα των δραστηριοτήτων του.  

Οι δράσεις του συλλόγου περιλαμβάνουν διάφορες καλλιτεχνικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες μεταξύ των οποίων εικαστικά σεμινάρια για παιδιά και ενήλικες, μαθήματα 
προετοιμασίας για εισαγωγή σε ανώτατες σχολές Καλών Τεχνών, εκθέσεις, προβολές. 
Επίσης, έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω σεμινάρια γλυπτικής, κεραμικής, χαρακτικής και 
ψηφιδωτού. 
 Το Τοπικό Συμβούλιο Αμπελακίων, με την αριθ. 1/2021 απόφασή του συμφωνεί με 
την παραχώρηση αυτή. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω   Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε:     
1. Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου, πρώην Κτίριο υποδοχής Επισκεπτών στην 

είσοδο των Αμπελακίων (θέση Μπότσανη), στον Σύλλογο «Παναγία Αμπελακιώτισσα» 
2. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση του Συλλόγου και των δραστηριοτήτων 

του. 
3. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα  της χρήσης του κτιρίου οποτεδήποτε υπάρξει ανάγκη 

(π.χ. διενέργεια εκλογών) 
4. Οι λειτουργικές δαπάνες θα βαρύνουν το Σύλλογο «Παναγία Αμπελακιώτισσα» 
5. Η παρούσα απόφαση να ισχύει μέχρι ανακλήσεως της με νεότερη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 & 94, 84 & 272 του 

Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου,  την 1/2021 απόφαση του Τ.Σ. 
Αμπελακίων και  μετά από διαλογική συζήτηση   
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α   
 
1. Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου, πρώην Κτίριο υποδοχής Επισκεπτών στην 

είσοδο των Αμπελακίων (θέση Μπότσανη), στον Σύλλογο «Παναγία Αμπελακιώτισσα» 

2. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 

3. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα  της χρήσης του κτιρίου οποτεδήποτε υπάρξει ανάγκη 

(π.χ. διενέργεια εκλογών κλπ) 

4. Οι λειτουργικές δαπάνες θα βαρύνουν το Σύλλογο «Παναγία Αμπελακιώτισσα» 

5. Η παρούσα απόφαση να ισχύει μέχρι ανακλήσεως της με νεότερη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 63/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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 
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