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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 2/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  08 του μήνα Φεβρουαρίου 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. 707/03-02-22 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ.  (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. Βλάχος Αθαν.  
 

5. Κολλάτος Κων.   
 

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,  κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (9ο) «Πρόθεση υποβολής πρότασης στην με κωδ. ‘Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
2021_Β’ στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) ‘Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου’ του Πράσινου Ταμείου»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 27 ) 
   

Στις 23.07.2020 και με αριθμ. πρωτ. 5360, το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάρτησε την Β΄ Πρόσκληση 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 2021. 

Με την εν λόγω πρόσκληση καλούνται οι Δήμοι της χώρας που έχουν πληθυσμό 
κάτω των 20.000 κατοίκων καθώς και οι Σύνδεσμοι της αντίστοιχης επικράτειας, να 
υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022. 
 

Για κάθε δήμο υπάρχει περιορισμός της υποβολής έως δύο προτάσεων για την 
χωρική του επικράτεια, και στο ίδιο Μέτρο και οι δύο προτάσεις, είτε οι προτάσεις 
υποβληθούν  από το Δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 



στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.  Ωστόσο είναι αποδεκτή η 
υποβολή μίας πρότασης από το δήμο και μιας (για τον ίδιο δήμο) από τον Σύνδεσμο.   Στην 
περίπτωση υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο Δήμων το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης 
προκύπτει από τα πληθυσμιακά στοιχεία του δήμου, στη χωρική επικράτεια του οποίου θα 
υλοποιηθεί το προτεινόμενο έργο. 
 

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν καθορίζονται στο πλαίσιο των μέτρων 
του προγράμματος ως εξής: 
 

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1:  
1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.  
1.2. α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, 
μνημεία ή έργα τέχνης.  
        β. Συνδυασμός των δράσεων 2.5 και 2.6 του Μέτρου 2 
 

Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο  
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 2:  
2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων 
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με έμφαση στην συμπλήρωση των φυτεύσεων.  
2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. Η 
δράση αυτή μπορεί να αποτελεί τμήμα άλλων δράσεων. 
2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών. 
2.4. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, 
πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, ή και δημιουργία νέων 
πεζοδρομίων σε μέρη που δεν υπάρχουν και θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών, για την δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για 
εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού 
σχεδιασμού.  
2.5 Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία των Ο.Τ.Α./ 
Δικαιούχο που έχουν από φορείς που συγκαταλέγονται από φορείς στους εν δυνάμει 
δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο 
την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή 
εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,  
2.6 Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ 
Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί / παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/ Δικαιούχο από φορείς που 
συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική 
διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της 
πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και 
παραλιακών μετώπων. 
2.7 Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με 
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.  
2.8  Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας 
των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία. 
 

Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη 
συμβασιοποιημένων έργων ή έργων που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και 
καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό 
Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για 
τα έτη 2021-2022. 

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλει έως δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Μέτρο. 
 



Αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός Διαχείρισης 
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 
2021-2022.  

Όπως προκύπτει από το Παράρτημα του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος, το συνολικό ποσό ένταξης του Δήμου Τεμπών – δηλαδή το συνολικό ποσό 
χρηματοδότησης που δύναται να αιτηθεί και να λάβει από το Πράσινο Ταμείο – δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό των 214.904,00 € για το Μέτρο 1 και των 170.981,00 € για το Μέτρο 
2. 

Στην παραπάνω πρόσκληση, ο Δήμος Τεμπών, στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4, 
προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου : «Αντικατάσταση 
πεζοδρομίων Πυργετού». Το υπό πρόταση έργο, θα περιλαμβάνει την ανακατασκευή, και 
την  δημιουργία νέων πεζοδρομίων, εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου Πυργετού, από το 
ύψος της πλατείας Δημοτικού Καταστήματος Πυργετού, μέχρι τα νέα οικόπεδα Πυργετού 
(στην είσοδο του οικισμού). 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Πέμπτη 31η Μαρτίου 
2022 και ώρα 13.00 (κατόπιν της υπ’ αριθμ. Αρ. Απόφασης 227.10/2021 του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου περί παράτασης της σχετικής πρόσκλησης). 
 

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως :  

• αποφανθείτε θετικά δηλώνοντας την πρόθεσή σας για υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης για το έργο «Αντικατάσταση πεζοδρομίων Πυργετού», στο πλαίσιο 
της πρόκλησης με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου. 

• δεσμευθεί η ΟΕ ότι ο Δήμος Τεμπών θα καλύψει από ιδίους πόρους το επιπλέον ποσό 
που τυχόν προκύψει πέραν της χρηματοδότησης του πράσινου ταμείου. 

 

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,  για το 
έργο «Αντικατάσταση πεζοδρομίων Πυργετού», στο πλαίσιο της Πρόκλησης με τίτλο 
«Αστική αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του ΠΠρράάσσιιννοουυ  

ΤΤααμμεείίοουυ. 
 

2. Δεσμεύεται, ότι ο Δήμος Τεμπών θα καλύψει από ιδίους πόρους το επιπλέον ποσό που 
τυχόν προκύψει πέραν της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   27/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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 


