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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  10 του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)) 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. 2615/05-05-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής (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. Σίμος Βασίλειος  1.    Κρικώνης  Χρήστος 

2. Κοντογιάννης Ιωάννης  2.    Κολλάτος 

3. Ζαρδούκας Κων/νος*                                   

4. Βλάχος Αθανάσιος  
 

5. Κυρίτσης Γεώργιος*  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
 

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  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 (13ο) «Πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: ‘Σχέδιο Αστικής 
Προσβασιμότητας Δήμου Τεμπών’, στην Πρόσκληση ‘ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ’ στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος ‘Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου’, για το έτος 2022 του Πράσινου 
Ταμείου»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 108 ) 
   

Στις 27/04/2022 και με αριθμ. πρωτ. 2479, το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάρτησε την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο 
«Σχέδια Αστική Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» για τη υποβολή προτάσεων έργων στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για 
το έτος 2022. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει τη 
σύνταξη των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) το περιεχόμενο των οποίων πρέπει 
να είναι σύμφωνο με τα άρθρα 3-7 της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 
απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 5553). 



Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και 
μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι 
μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87). 

Επισημαίνεται, ότι για κάθε δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής μιας (1) 
μόνο πρότασης για τα διοικητικά του όρια είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το δήμο είτε 
από αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ είτε από Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. 
 Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο Δήμων ή Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων το ανώτατο συνολικό ποσό χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα 
των ποσών που δικαιούται κάθε επιμέρους Δήμος μεμονωμένα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφασης 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/30.11.2021) «Προδιαγραφές, όροι 
και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)», για τη 
χρηματοδότηση των Σ.Α.Π. Το ύψος της χρηματοδότησης το οποίο δίνεται στον Δήμο 
Τεμπών είναι 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός Διαχείρισης 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, Δράση Σ.Α.Π., έκδοση Απρίλιος 2022, όπου 
δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή προτάσεων. 
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 09 Μαΐου 2022 έως και την 
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προτάσεων. 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την 
ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου www.prasinotameio.gr, με είσοδο στις ψηφιακές 
υπηρεσίες https://prasinotameio.intelliflow.gr . 

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται άμεσα σύμφωνα με τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και αξιολόγησης. 
 Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να 
παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης 
επί ποινή αποκλεισμού τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους. 

Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις 
αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού:  
• Πληρότητα πρότασης (μέσω της Αίτησης Υποβολής).  
• Επιλεξιμότητα – Συμβατότητα με την παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129) 
και την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφασης Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/30.11.2021) «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές 
οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)», με βάσει την οποία 
ορίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας 
(Σ.Α.Π.).  
 

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως :  
1. αποφανθείτε θετικά δηλώνοντας την πρόθεσή σας να υποβάλουμε πρόταση 

χρηματοδότησης με τίτλο «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Τεμπών» στην 
πρόσκληση «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας» στον Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) 
«Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 
2022 του Πράσινου Ταμείου. 

2. δεσμευτείτε να αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό και να εγγράψετε την ενταγμένη 
δράση σε κωδικό, εφόσον η πρόταση, προϋπολογισμού 37.200,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), εγκριθεί από το Πράσινο Ταμείο. 

 

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 εισήγηση και 
μετά από διαλογική συζήτηση. [] 

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

 
1. Εκφράζει θθ εε ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ όό θθ εε σσ ηη  για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης,  με τίτλο 

«Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Τεμπών» στην πρόσκληση «Σχέδια Αστικής 
Προσβασιμότητας» στον Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και 
λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2022 του ΠΠρράάσσιιννοουυ  ΤΤααμμεείίοουυ. 

 
2. Δεσμεύεται, ότι ο Δήμος Τεμπών θα αναμορφώσει τον προϋπολογισμό και θα 

εγγράψει την ενταγμένη δράση σε κωδικό, εφόσον η πρόταση, προϋπολογισμού 
37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), εγκριθεί από το Πράσινο Ταμείο. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   108/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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. 

 
 

Σίμος Βασίλειος 


