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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 01 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3337/25-05-18  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 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  ( 22 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   14. Βλάγκας Ιωάννης 

2. Τσεργάς Κων/νος  15. Τσέτσιλας Δημήτριος  

3. Πανάγου Ελευθερία  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Μπίκας Χρήστος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τζέκας Θωμάς 

6. Σαϊτης Αστέριος  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Αργυρίου Ιωάννης   20. Τσούγιας Χρήστος           

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Κυρίτσης Γεώργιος  

9. Τσάτσαρης Χρήστος  22. Μαϊμάρης Δημήτριος 

10. Τσιαπλές Θωμάς  23. -- 

11. Διψάνας Αχιλλεύς  24. -- 

12. Ζάχος Βασίλειος  25. -- 

13. Έξαρχος Γεώργιος  26. -- 

   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5) 

1. Γκατζόγιας Παναγιώτης    4. Νικολάου Γεώργιος 

2. Κακαγιάννης Χρήστος   5. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία   

3. Ντόντος Γεώργιος   Αν και νόμιμα κληθέντες 

  
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Καλότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Ζαφείρης Ζ., Λαΐνας Αθ.,Καραπάνου-Μαγαλιού Αν.] 
καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., Καραμανές Νικ.]. 

Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του 
εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 8ο) «Περί συμμετοχής στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι / Πρόσκληση ΙΙ»  
Αριθμός   Απόφασης ( 112) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων. 
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών -Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης, δημοσίευσε 2 
Προσκλήσεις με τις οποίες καλεί τους Δήμους, τις ΔΕΥΑ και τους Συνδέσμους Ύδρευσης ή 



Αποχέτευσης  της χώρας μας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και συγκεκριμένα : 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ (αρ. πρωτ. 18341/10-05-2018): για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στον 
άξονα προτεραιότητας : «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών 
της επεξεργασίας των λυμάτων» που αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων και ΔΕΥΑ της 
χώρας για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την 
ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.  
 
Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με 
ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 500.000 € (προ ΦΠΑ). 
Για τις προτάσεις που αφορούν σε οικισμούς Δ προτεραιότητας ορίζεται ανώτατος συνολικός 
προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης 5.000.000 € (προ ΦΠΑ). 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προβλέπονται 3 ομάδες δράσεων εκ των οποίων μας 
αφορά η Β. : 

 Σε οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας, δηλ. οικισμούς με πληθυσμό αιχμής έως 2.000 
ισοδύναμους κατοίκους: 

 Οι προβλεπόμενες δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων (π.χ. δίκτυο 
αποχέτευσης ή / και ΕΕΛ, με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω για τους 
οικισμούς Γ’ προτεραιότητας) αφορούν σε: 

 Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας με υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο που απορρίπτει λύματα 
στη λεκάνη απορροής υδατικού συστήματος που χρησιμοποιείται για την απόληψη 
ύδατος με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση (Άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007), 

 Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας με υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο που απορρίπτει λύματα 
σε περιοχές που αποκαλούνται “Προστατευόμενες περιοχές’’, κατά το Άρθρο 6 του ΠΔ 
51/2007 και το Παράρτημα V αυτού, και είναι αυτές που έχουν χαρακτηρισθεί ότι έχουν 
ανάγκη ειδικής προστασίας βάσει ειδικών διατάξεων της κείμενης εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων ή τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών που εξαρτώνται άμεσα από το 
νερό. 

 Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής Υδατικών 
Συστημάτων (ΥΥΣ ή ΕΥΣ) που χαρακτηρίζονται σε “ΚΑΚΗ” κατάσταση (ποιοτικά) στα 
εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ (1η αναθεώρηση) λόγω υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων 
από την υφιστάμενη διαχείριση λυμάτων (π.χ. απορροφητικοί βόθροι). 

 Οικισμούς Δ’ προτεραιότητας που η συλλογή και η προσαγωγή των λυμάτων τους 
προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε λειτουργούσα ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν 
ισχύ ΑΕΠΟ της, με στόχο την αύξηση του εισερχόμενου φορτίου (στο επίπεδο του 
σχεδιασμού λειτουργίας της ΕΕΛ) ώστε να καταστεί πιο αποδοτική και ολοκληρωμένη η 
λειτουργία της. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται: 
- Μελέτες ωρίμανσης, 
- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, 
- Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού, 
- Εργασίες κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης (φρεάτιο 

ιδιωτικής σύνδεσης και διακλάδωση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τη θέση του 
αγωγού όπως ορίζεται στον Ν. 1069/1980, αριθ. 15 και τροποποιήθηκε με τον Ν. 
2307/1995 αριθ. 6, παρ. 5 και ισχύει σήμερα). Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η υλοποίηση 
του προτεινόμενου έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις ιδιωτικές συνδέσεις, είτε 
μέσω της χρηματοδότησης από ίδιους πόρους του Δικαιούχου είτε από άλλη πηγή, 
ώστε το έργο να καθίσταται συνολικά ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 



- Κτίρια Διοίκησης σε ΕΕΛ οικισμών Δ’ προτεραιότητας. 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 30η  Σεπτεμβρίου 
2018. 
 
Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από : 
Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου ή ΔΕΥΑ ή Συνδέσμου Ύδρευσης, για  
την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων λαμβάνονται 
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στη συνεδρίαση του οργάνου και δεσμεύουν 
μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης τον δικαιούχο για τη συνομολόγηση του επενδυτικού 
δανείου, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ. 
Οι φορείς που δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια του αναθέτοντα φορέα για την 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών, κατά το άρθρο 44 του ν.4412/2016, στο 
αίτημα για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη των 
καθηκόντων του αναθέτοντα φορέα από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Το αίτημα θα 
συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα. Οι δύο 
φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού. 
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η 
Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια. Στην απόφαση ένταξης για τα αιτήματα 
αυτά θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη. 
Στις αιτήσεις που αφορούν σε οικισμούς Δ προτεραιότητας και στην περίπτωση που το ποσό 
χρηματοδότησης από το πρόγραμμα (ανώτατο ποσό 5.000.000 €, προ ΦΠΑ) δεν επαρκεί για την 
κατασκευή του έργου ή την προμήθεια του επιθυμητού εξοπλισμού, το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους 
ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει, ώστε τελικά, η 
προτεινόμενη παρέμβαση να είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική. 
Προς τούτο, θα υποβληθούν σχετικά έγγραφα για την χρηματοοικονομική δυνατότητα του 
δικαιούχου (ενδεικτικά: εγγραφή στο πρόγραμμα του Δήμου κλπ). 
 
Στην εν λόγω πρόσκληση προτιθέμεθα να υποβάλλουμε πρόταση χρηματοδότησης για το έργο 
¨Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Γόννων” καθώς 
αφ’ ενός μεν εμπίπτει στις δράσεις της πρόσκλησης, αφ’ ετέρου δε, η εν λόγω πρόταση δεν 
εντάχθηκε στην αντίστοιχη πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014-2020 της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας λόγω μη 
επαρκούς χρηματοδότησης και μεγάλου προϋπολογισμού της πράξης μας.  
 
Καθώς Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Τεμπών θα πρέπει να συνάψουμε προγραμματική 
σύμβαση με την οποία θα εκχωρεί την αρμοδιότητα στο Δήμο Τεμπών και το Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών να ενεργήσει ως δικαιούχος για τη σχετική υποβολή πρότασης. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την δήλωση θετικής πρόθεσης συμμετοχής του 
Δήμου Τεμπών και την υποβολή  πρότασης χρηματοδότησης για λογαριασμό της ΔΕΥΑΤ, στο 
πλαίσιο της  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΙ  του προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  . 
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση και  μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 

 Τη δήλωση θετικής πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου Τεμπών και την υποβολή  
πρότασης χρηματοδότησης για λογαριασμό της ΔΕΥΑΤ, στο πλαίσιο της  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΙ  του 
προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι . 

 



Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 112/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
Καρατέγος  Δημ. 


