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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 29/2020 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11446/23-12-20 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του 
Ν.4071/2012, 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 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 

 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Μητσογιάννης Νικ.  1. . Γκατζόγιας Παν. 

2. Κυρίτσης Γεώργιος     2.  Κολλάτος Κων. 

1. Τσεργάς Κων.   
 

2. Ζαρδούκας κων.  
 

3. Κρικώνης Χρ.  
 

4. --  
 

5. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (2ο) «Αποδοχή απόφασης ένταξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο & 
ΣΑΠΟ, της πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 213 ) 
    
 Με την αριθ. 88/2020 προηγούμενη απόφαση Ο.Ε.  αποφασίστηκε η δήλωση 

θθ εε ττ ιι κκ ήή ςς  πρόθεσης για  την υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης  για το έργο: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  του Πράσινου Ταμείου 
υπ ‘ αριθμ. Πρωτ. 7035/2-12-2019, κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019 και στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019». 
 
 Με την αριθ. 99/2020 προηγούμενη απόφαση Ο.Ε. έγινε η αποδοχή της αριθ. 
9/2020  τεχνικής μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 399.000,00 €, με το ΦΠΑ.    
 
 Στη συνέχεια, με την αριθ. 200.5.2/2020 Απόφαση [ΑΔΑ: 6ΞΩ546Ψ844-Π4Κ] του 
Πράσινου Ταμείου, αποφασίσθηκε η ένταξη του έργου του Δήμου Τεμπών με τίτλο:  

««ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»», προϋπολογισμού  399.000,00 €, στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 



Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020, με ποσό 
χρηματοδότησης ύψους 170.967,60 €. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  την αποδοχή της ανωτέρω απόφασης 
καθώς και των όρων ένταξης (ΣΑΠΟ) για το έργο του Δήμου Τεμπών  με τίτλο ««ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»». 

 
Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά.  
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 τ. Α’ 12.10.2020), την απόφαση 
ένταξης & το ΣΑΠΟ  και μετά από διαλογική συζήτηση.  

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
1. Α π ο δ έ χ ε τ α ι  την αριθ. 200.5.2/2020 Απόφαση  ένταξης του  έργου του Δήμου 

Τεμπών με τίτλο:   ««ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»», με ποσό χρηματοδότησης 
ύψους  170.967,60 €, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», 
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020. 
 

22..  Α π ο δ έ χ ε τ α ι  τους όρους ένταξης, όπως αυτοί αναγράφονται στο Σύμφωνο Αποδοχής 
Όρων (ΣΑΠΟ), για ποσό χρηματοδότησης ύψους  117700..996677,,6600  €€..  
 

3. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί  το Δήμαρχο Τεμπών, για να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων 
(ΣΑΠΟ) και οτιδήποτε άλλο προκύψει κατά την υλοποίηση της πράξης αυτής. 
 

4. Ο ρ ί ζ ε ι  ως υπεύθυνο άτομο, για την επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο, τον κ. 

ΚΚυυρριιααζζήή--ΒΒαασσίίλλεειιοο    ΣΣππύύρροουυ,,  Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ. 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   213/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
 
          Μητσογιάννης Νικ. 


