
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                  
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2021  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 31 του μήνα Αυγούστου  του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  π ε ρ ι φ ο ρ ά 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. 5120/27-08-2021 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  ( 25 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  14. Βλάχος Αθαν. 

2. Μητσογιάννης Nικ.  15. Κολλάτος Κων/νος 

3. Σίμος Βασ.  16. Τσεργάς Κων/νος 

4. Ζαρδούκας Κων.  17. Σαΐτης Αστέριος 

5. Καραναστάσης Αθανάσιος   18. Διψάνας Αχιλλεύς 

6. Κακαγιάννης Χρ.  19. Καρατέγος Μιχάλης 

7. Κρικώνης Χρ.  20. Τσούγιας Χρήστος 

8. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  21. Ανδρέου Νικ. 

9. Ντόντος Γεωργ.    22. Ζησάκη Ξανθή 

10. Γκατζόγιας Παναγιώτης  23. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Νικολάου Γεώργιος  24.  Αργυρίου Ιωάννης   

12. Γκανάτσιος Ζήσης   25. Κοντογιάννης Ιωα.  

13. Μαϊμάρης Δημ.  26.  --- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2)* 

1. Κωστή Μαρία *   2. Χαδουλός Κων.* 
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

* Με την παρακάτω επιστολή, Οι Σύμβουλοι  της Λαϊκής Συσπείρωσης δήλωσαν ότι απέχουν από τη 

συνεδρίαση: 

Κύριε πρόεδρε, 
 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Τεμπών, διαμαρτυρόμενη για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζονται να γίνονται οι συνεδριάσεις 
του ΔΣ, ενώ πλέον επιτρέπονται οι "δια ζώσης" συνεδριάσεις, καταγγέλλει την δημοτική αρχή, για περαιτέρω 
υποβάθμιση του ήδη υποβαθμισμένου ΔΣ και απέχει από την σημερινή συνεδρίαση. 
 

Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Τεμπών 
Μαρία Κωστή 
Κώστας Χαδουλός 

 

ΘΕΜΑ ( 1ο ). «Έκτακτη ενίσχυση υπέρ πυρόπληκτων» 
Αριθμός   Απόφασης ( 73) 
 

ΑΔΑ: Ψ051ΩΗ7-ΔΥΑ



 Ο Πρόεδρος μαζί με την Πρόσκληση, έστειλε και την παρακάτω εισήγηση, καλώντας το 
Δ.Σ. ν΄ αποφασίσει σχετικά: 
 

Με το από αριθ. 569/17.08. 2021 έγγραφό της η ΠΕΔ Θεσσαλίας, μας ενημερώνει πως 
συγκεντρώνονται χρήματα σε λογαριασμούς με την αναγραφή ΥΥΠΠΕΕΡΡ  ΠΠΥΥΡΡΟΟΠΠΛΛΗΗΚΚΤΤΩΩΝΝ , στην 

ΤΤρράάππεεζζαα  EEUURROOBBAANNKK  [[ΛΛοογγ//σσμμόόςς  ΌΌψψεεωωςς  00002266..00221177..3377..00220022553355990055  //  ΙΙΒΒΑΑΝΝ    

GGRR2244002266002211770000000033770022002200553355990055] και στην ΤΤρράάππεεζζαα  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΩΩΣΣ  [[ΛΛοογγ//σσμμόόςς  ΌΌψψεεωωςς  

66225555115544558844558877  //  ΙΙΒΒΑΑΝΝ    GGRR55110011771122555500000066225555115544558844558877]],, ως αλληλεγγύη όλων μας, στις 
περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. 

Επιθυμία όλων μας είναι να συνεισφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου 
να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη τους σε όλα τα επίπεδα. 

Κατόπιν του ανωτέρω, στα πλαίσια της αλληλεγγύης στις περιοχές που επλήγησαν από 
τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση 
του Δήμου μας, προτείνουμε την κατάθεση  του ποσού των 33..000000  €€  ΥΥΠΠΕΕΡΡ  ΠΠΥΥΡΡΟΟΠΠΛΛΗΗΚΚΤΤΩΩΝΝ  ..  

 
 Τα μέλη του Δ.Σ. έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  τις διατάξεις του άρθρου 
67 του 3852/2010, και μετά από καταμέτρηση ψήφων. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

Την κατάθεση από το Δήμο Τεμπών, του ποσού των 33..000000  €€    ΥΥΠΠΕΕΡΡ  ΠΠΥΥΡΡΟΟΠΠΛΛΗΗΚΚΤΤΩΩΝΝ, στα 
πλαίσια της αλληλεγγύης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές 
πυρκαγιές.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 73/2021 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 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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