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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 13/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 04 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018 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. 5303/29-08-18  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   13. Τσάτσαρης Χρήστος 

2. Μπουζέκης Ευθύμιος  14. Νικολάου Γεώργιος 

3. Έξαρχος Γεώργιος  15. Μανώλης Γεώργιος 

4. Ζησάκη Ξανθή    16. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  17. Τσιαπλές θωμάς 

6. Ζάχος Βασίλειος  18. Τσούγιας Χρήστος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Διψάνας Αχιλλεύς   20. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

9. Πανάγου Ελευθερία  21. Τζέκας Θωμάς 

10. Αργυρίου Ιωάννης  22. Τσέτσιλας Δημήτριος 

11. Σαϊτης Αστέριος  23. -- 

12. Τσεργάς Κων/νος  24.----  

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5 ) 

1. Ντόντος Γεώργιος   4. Μαϊμάρης Δημήτριος *
ήρθε στην συζήτηση 

του 9ου θέματος
 

2. Βλάγκας Ιωάννης   5. Κακαγιάννης Χρήστος 

3. Μπίκας Χρήστος   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, Μιχαλάκης Σ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Λαϊνας Αθ., Μπίκας Ι., καθώς και ο  
εκπρόσωπος Τοπικής Κοινοτήτας  Καραμανές Νικ.. 
 Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση 
των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   

 
ΘΕΜΑ (1ο) «Επί δήλωση πρόθεσης δωρεάς μελέτης από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» 
Αριθμός   Απόφασης ( 145) 

 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Κολλάτος Κων. 
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Στο Δήμο μας κατατέθηκε η παρακάτω αίτηση: 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 
Στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση Μελέτης, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ορισμένα 
ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη εκ μέρους σας και εκ μέρους της 
δωρήτριας εταιρείας καθώς και των μελετητών, καθόσον αυτά εδραιώνουν και 
κατοχυρώνουν το θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο νομιμότητας της Μελέτης. 
 
Α) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 377 §1(40) του Ν. 4412/2016, το άρθρο 2Α (Δωρεά μελετών) του Ν. 
3316/2005 (Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών) είναι εν 
ισχύ. Το άρθρο 2Α (Δωρεά Μελετών) του Ν. 3316/2005 (το οποίο προστέθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011) ορίζει ότι : 
«Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να 
εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή 
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νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε 
φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι 
όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η 
επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του. 
Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη 
διάρκεια εκπόνησής της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης, χωρίς να έχει 
προηγηθεί έγκριση της εκπόνησής της κατά το προηγούμενο εδάφιο. 
Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης. 
Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται: α) η δημοσίευση 
ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της 
αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, 
μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και  β) η 
μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που 
υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν 
σχετικές βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες 
τίθενται υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου». 

 
Η προτεινόμενη Μελέτη «Ανάδειξη – Ανάπλαση της Κοιλάδας των Τεμπών», η οποία 
αφορά μεν σε Δημόσιο Έργο αλλά χρηματοδοτείται από μη δημόσιο φορέα, υπόκειται στις 
παραπάνω διατάξεις καθώς και αυτές του άρθρου 48 του Ν. 4030/2011 : «1. Οι μελέτες του 
άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 έχουν ως προς όλες τις έννομες συνέπειες την ίδια ισχύ με τις 
μελέτες που εκπονούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις για τους σκοπούς της ένταξης των 
υπό μελέτη έργων σε όλα τα επιδοτούμενα και μη ή επιχορηγούμενα και μη προγράμματα 
του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ, προγράμματα δημοσίων επενδύσεων) 
και μπορούν να χρησιμοποιούνται αντ’ αυτών, όπου απαιτείται τέτοια μελέτη του ν. 
3316/2005».  
Σημειώνεται, επιπλέον, ότι οι επί μέρους απαιτούμενες μελέτες ολοκλήρωσης του Έργου 
οφείλουν να είναι αντίστοιχες προς τις προδιαγραφές των Π.Δ. 696/74, Ν.3316/2005 και 
τροποποιήσεών τους. 
Β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
Οι απαιτούμενες μελέτες ολοκλήρωσης του Έργου, θα πραγματοποιηθούν από μελετητές 
μελετητικής εμπειρίας και μελετητικών πτυχίων αντίστοιχων προς την ιδιαιτερότητα και την 
οικονομική έκταση των μελετητικών αντικειμένων. 
Οι μελετητές ή/και τα Γραφεία Μελετών προς τα οποία θα ανατεθεί η συνολική εκπόνηση 
της μελέτης θα έχουν τη νομική υπόσταση της «Σύμπραξης» ή της «Κοινοπραξίας», με κοινό 
εκπρόσωπο έναντι του εργοδότη, των Υπηρεσιών του Δημοσίου και κάθε εμπλεκόμενου 
φυσικού ή νομικού προσώπου. 
Όλα τα επί μέρους συμμετέχοντα στην εκπόνηση της μελέτης Σχήματα-Γραφεία 
(ειδικότητες), θα διαθέτουν ένα τουλάχιστον «Μελετητικό Πτυχίο» στην αντίστοιχη 
κατηγορία, «Τάξης» πτυχίου ίσης ή ανώτερης με τις απαιτήσεις του ανατιθέμενου έργου, 
όπου η κατοχή πτυχίου εκ του νόμου απαιτείται. 
Γ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Είναι τέλος προφανές πως οι απαιτούμενες μελέτες του Έργου θα λάβουν υπόψη τους τις 
εγκεκριμένες τυχόν προηγούμενες υπάρχουσες μελέτες τις σχετικές με την Κοιλάδα των 
Τεμπών όπως και την αντίστοιχη υπάρχουσα νομοθεσία. 
 Δ) ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ» 
Σημειώνεται επιπλέον πως ως επιβλέπουσα αρχή ελέγχου των μελετών του Έργου θα 
οριστεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
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Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως αποφανθείτε θετικά δηλώνοντας την 
αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και συγκεκριμένα :  

 Την έγκριση εκπόνησης πλήρους και ολοκληρωμένης μελέτης για την κατασκευή 
του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ», με δωρεά & 
χωρίς αντάλλαγμα από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  προς τον Δήμο Τεμπών.  

 Βασικός όρος της αποδοχής της δωρεάς είναι ότι, η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών καθώς και τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης μελετών και εκτέλεσης έργων. Η τελική προς 
έγκριση μελέτη θα έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.  

 Η επίβλεψη και η έγκριση θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ανέφερε την άποψη του κ. Μπίκα για το θέμα, καθώς 

δεν μπορούσε να παραβρεθεί ο ίδιος στη συνεδρίαση, η οποία είναι ότι δεν πρέπει ο Δήμος 
να κάνει αποδοχή καμιάς δωρεάς από ιδιώτη. 

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους εκπροσώπους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Λάρισας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη νομοθεσία που λέει ότι για σημαντικά έργα πρέπει να 
γίνεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και ζήτησαν να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το 
εν λόγω έργο και κατέθεσαν στο Προεδρείο σχετικό έγγραφο. 

Κλείνοντας το θέμα ο Πρόεδρος  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, τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4368/2016, την εισήγηση του αρμόδιου 
γραφείου  και  μετά από διαλογική συζήτηση.   

 
Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 
 Tην αποδοχή του αιτήματος δωρεάς της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και συγκεκριμένα:  
 

 Την έγκριση εκπόνησης πλήρους και ολοκληρωμένης μελέτης για την κατασκευή 
του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ»,  μ ε  δ ω ρ ε ά  
&  χ ω ρ ί ς  α ν τ ά λ λ α γ μ α ,  από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  προς τον Δήμο Τεμπών.  
 

 Βασικός όρος της αποδοχής της δωρεάς είναι ότι, η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών καθώς και τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης μελετών και εκτέλεσης έργων. Η τελική προς 
έγκριση μελέτη θα έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.  
 

 Η επίβλεψη και η έγκριση θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό     145/2018 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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  Μιχ. 
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