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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 3/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 18 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1318/14-02-20  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 Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 26 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  15. Τσεργάς Κων/νος 

2. Μητσογιάννης νικ.  16.  Ζησάκη Ξανθή 

3. Νικολάου Γεώργιος  17.  Διψάνας Αχιλλεύς  

4. Ζαρδούκας Κων.  18.  Σαϊτης Αστέριος 

5. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Τσούγιας Χρήστος 

6. Κρικώνης Χρ.  20. Αργυρίου Ιωάννης 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   21. Καρατέγος Μιχάλης 

8. Κακαγιάννης Χρ.  22. Ανδρέου Νικ.  

9. Καραναστάσης Αθανάσιος  23. Κοντογιάννης Ιωα.  

10. Σίμος Βασ.  24. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  25.  Χαδουλός Κων. 

12. Βλάχος Αθαν.  26.  Ντόντος Γεωργ. 

13. Μαϊμάρης Δημ.  27.  -- 

14. Κολλάτος Κων/νος   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 1 ) 

1. Κωστή Μαρία    Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών  Κοινοτήτων  εκ των οποίων 

παρέστησαν οι:   Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Μπανιώρας Γεωργ. (Γόννων),  Γκουντουβάς 
Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Αναγνωστοπούλου Θ.. (Αιγάνης), Ζήλος Δημ. (Ραψάνης), Καραπάνου-
Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Σαϊτης Γεώργ. (Κυψελοχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας), 
Σελήνης Νικ. (Σπηλιάς),  Στρούλιος Δημ. (Τεμπών), Βλαχοστέργιος Γεωργ. (Ιτέας), Μήτσιου Ι. 
(Κρανέας), Γκουγκουλιάς Γ. (Παραποτάμου),  Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος). 

  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (9ο). «Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων 
και ανακυκλώσιμων υλικών» 
Αριθμός   Απόφασης ( 34) 



 
 Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας Τσιτσιουβά Γεωργία. 
 
Με την με Α.Π.:83448/22.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών με την οποία κατανέμεται ποσό ύψους 40.000.000,00 € από το  Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, ως επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 
κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή, για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», στο πλαίσιο του 
αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» 
του προγράμματος. 
Σύμφωνα με το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο, ο Δήμος ΤΕΜΠΩΝ επιχορηγείται 
με το ποσό των 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την υλοποίηση δράσεων 
σύμφωνα με τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες: 
1. Αγορά νέων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. 
2. Αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

• Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον 
ανάδοχο-προμηθευτή πέντε(5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής 
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

• Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου 
Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και 
αντίστοιχου), ο οποίος να βεβαιώνει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την 
καταλληλότητα του μηχανήματος. 

 
Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος του 
ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, η διαφορά θα καλυφθεί από τον  δικαιούχο, 
είτε με ιδίους πόρους είτε από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 
 
Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης 
ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της προαναφερθείσας απόφασης επιχορήγησης, ενώ το 
πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η.12.2020 με δυνατότητα παράτασης κατόπιν 
υπουργικής απόφασης. 
 
Σε απόρροια των ανωτέρω και καθώς η εν λόγω επιχορήγηση είναι απολύτως αναγκαία  
για  την εύρυθμη διαχείριση των απορριμμάτων, με συνεπακόλουθα οφέλη για την τη 
δημόσια υγεία και  την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Τη λήψη 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για : 
1. την αποδοχή της Α.Π.:83448/22.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος ΤΕΜΠΩΝ  με το ποσό των 
150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά 
δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και 
προστασία περιβάλλοντος» του  Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την  «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων 
και ανακυκλώσιμων υλικών». 

2. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κου ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ  για την υπογραφή όλων 
των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την λήψη της παρούσας 
επιχορήγησης και την υλοποίηση της δράσης-προμήθειας. 

 



 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  την 
απόφαση ένταξης της Πράξης και  μετά από διαλογική συζήτηση   
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 
1. Tην α π ο δ ο χ ή  της Α.Π.:83448/22.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος ΤΕΜΠΩΝ  με το ποσό των 
150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά 
δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και 
προστασία περιβάλλοντος» του  Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την  «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων 

και ανακυκλώσιμων υλικών» και συγκεκριμένα για την Πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16Μ3 ΤΟΥ Δ. ΤΕΜΠΩΝ». 
 

2. Tην ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η  του Δημάρχου, κου ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟY,   για την υπογραφή 
όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την λήψη της παρούσας 
επιχορήγησης και την υλοποίηση της δράσης-προμήθειας. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 34/2020 

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

              (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
   Κυρίτσης Γεώργιος 


