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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 10/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  23 του μήνα Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3630/17-06-22 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Σίμου Βασιλείου.  (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. Κυρίτσης Γεώργιος  2.    Κοντογιάννης Ιωάννης 

3. Ζαρδούκας Κων.                     

4. Κολλάτος Κων.  
 

5. Βλάχος Αθανάσιος  
 

6. --  
 

7. --               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 και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (3ο) «Αποδοχή ποσών»  
Αριθμός Απόφασης ( 123)  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. ιη του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020: η Οικονομική Επιτροπή 
«[…] Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών 
προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα […]»  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. Α.2 της ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 
3170/01.08.2020 τεύχος Β’) “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 
απόφασης (Β΄ 253)” «Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά μεταβιβαστική πληρωμή από 
άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο 
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια 
εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του προϋπολογισμού όταν έχει 
συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ 
ανάρτησής της στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή 
δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο 
αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 



εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2020, 
διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση».  

 

1) Mε την με Αριθ. Πρωτ. 29997/11-05-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση Δήμων για την κάλυψη δαπανών παροχής 
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (ΑΔΑ: 
ΩΜΙΤ46ΜΤΛ6-9ΩΚ) εγκρίθηκε προς το Δήμο Τεμπών, επιχορήγηση ποσού 40.968,00 
Ευρώ.  

2) Mε την με Αριθ. Πρωτ. 131249/20-04-2022 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών εγκρίθηκε επιχορήγηση  για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση 
δρόμων στην παραλία Μεσαγκάλων και Καστρί Λουτρό λόγω θεομηνίας» (ΑΔΑ: 
6ΩΜΒ465ΧΘΞ-ΓΚ7) εγκρίθηκε προς το Δήμο Τεμπών, επιχορήγηση ποσού 600.000,00 
Ευρώ.  

3) Mε την με Αριθ. Πρωτ. 31648/18-05-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών εγκρίθηκε επιχορήγηση  των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ 
α και β βαθμού στην χώρα» (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-Ν1Β) εγκρίθηκε προς το Δήμο 
Τεμπών, επιχορήγηση ποσού 200.000,00 Ευρώ.  

4) Mε την με Αριθ. 240/03.01.2022 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του πράσινου 
ταμείου εγκρίθηκε η ένταξη προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) (ΑΔΑ: 
9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) εγκρίθηκε προς το Δήμο Τεμπών, επιχορήγηση ποσού 37.200,00 
Ευρώ.  

 

Τα ποσά θα εγγραφούν με αναμόρφωση ισόποσα τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο 
και των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, με σχετική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την αποδοχή των επιχορηγήσεων 
 
Και κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, του Ν.3463/2006, την 
εισήγηση του θέματος  και μετά από διαλογική συζήτηση [Κολλάτος: φυσικά και 
συμφωνούμε με την αποδοχή των ποσών, ελπίζω να γίνει συζήτηση για την κατανομή τους, 
ειδικά για τα 600.000 €].  

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

 

1. Την αποδοχή ποσού 40.968,00 Ευρώ, για κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών 
ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες. 
 

2. Την αποδοχή ποσού 600.000,00 Ευρώ, για την υλοποίηση του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ ΛΟΓΩ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ». 

 

3. Την αποδοχή ποσού 200.000,00 Ευρώ, για «Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους 
ΟΤΑ α και β βαθμού στην χώρα». 



4. Την αποδοχή ποσού 37.200,00 Ευρώ, για το πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.). 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   123/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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 


