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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 4/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  08 του μήνα Μαρτίου 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. 1315/03-03-22 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  ΕΞΙ ( 6 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                     Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Κρικώνης  Χρήστος  

2. Κυρίτσης Γεώργιος*  
 

3. Κολλάτος Κων.     *                    

4. Βλάχος Αθαν.*  
 

5. Ζαρδούκας Κων/νος*  
 

6. Κοντογιάννης Ιωάν.*  
 

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 του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (17ο) «Τροποποίηση πρόθεσης υποβολής πρότασης έργου στο ΠΑΑ 2014-2020, στο 
υπομέτρο 4.3 με τίτλο ‘Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την 
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας & της δασοκομίας’ στη 
Δράση 4.3.4 με τίτλο ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ’»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 56 ) 
 
Με την υπ΄ αριθμ. 29/2022 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών, αποφασίστηκε η πρόθεση 
για την  υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Βελτίωση αγροτικών δρόμων του 
Δήμου Τεμπών», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 € με την οποία προβλέπονταν  η 
βελτίωση αγροτικού δρόμου στην Ελάτεια μήκους 2.600 μ. και στο Πουρνάρι μήκους 2.000 
μ. 
 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις 
ακόλουθες περιοχές εστίασης του ΠΑΑ 2014-2020:  

• ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  22:: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και της ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών γεωργίας σε όλες τις περιοχές και 
προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης 



των δασών»  

• ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  22ΑΑ:: «Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του 
εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου κυρίως να αυξηθεί η 
συμμετοχή και η επικέντρωση στην αγορά, καθώς επίσης και η διαφοροποίηση της 
γεωργίας»  

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την κατασκευή έργων βελτίωσης οδού πρόσβασης σε 
γεωργική γη ή/και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ενδεικτικά θεωρούνται επιλέξιμες οι 
δαπάνες των ακόλουθων υποέργων :  

• Κατασκευή υποδομής.  

• Οριστική μελέτη (σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης στήριξης), η οποία θα πρέπει να έχει εκπονηθεί μετά την 01/01/2014 και πριν 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.  

• Τεχνικός Σύμβουλος - Μελετητής σύμφωνα με την παρ.6, άρθρο 188, του ν.4412/2016 
(Α΄ 147) και την υπ’ αρ. ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 Υ.Α. (Β’ 4203). Σημειώνεται 
ότι η συμμετοχή των βασικών μελετητών στην εκτέλεση δημοσίων έργων είναι 
υποχρεωτική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση. 

• Δαπάνες Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).  

• Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.  
 
Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 
150.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 
500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).   
Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί αίτηση στήριξης πράξης με προϋπολογισμό μέχρι το 
ποσό του 1.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), μόνο στις περιπτώσεις που η 
πράξη αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι 
οδικής ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό. Οποιαδήποτε 
υπέρβαση του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ καθιστά την προτεινόμενη πράξη μη 
επιλέξιμη, με αποτέλεσμα την απόρριψή της, ακόμη και εάν ο δικαιούχος Δήμος είναι 
πρόθυμος να καταβάλλει το επιπλέον ποσό. 
Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 
10η/01/2022. 
 

Με την  υπ΄αριθμ. πρωτ. 531/24-02-2022 απόφαση 1ης τροποποίησης της ανωτέρω 
πρόσκλησης, τροποποιήθηκε η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης 
μέχρι τις 18-03-2022. 
 

Ως νέα ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων βάσει της 1ης 
τροποποίησης, ορίζεται η 18η/03/2022. 
 

Βάσει της τροποποίησης που αποφασίστηκε, και λόγω του γεγονότος ότι στο Δήμο μας 
προέκυψαν και άλλες ανάγκες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων 
προτείνεται η τροποποίηση της πρόθεσης υποβολής πρότασης με την υποβολή 
χρηματοδότησης των εξής πράξεων: 
 

1. «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην ΤΚ Ελάτειας του Δήμου Τεμπών» 
2. «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην θέση «Μόδεστος» της ΤΚ Γόννων» και 
3. «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών»  

 
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως αποφανθείτε θετικά δηλώνοντας την 
πρόθεσή σας να υποβάλουμε πρόταση χρηματοδότησης για τις κατωτέρω πράξεις: 



• «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην ΤΚ Ελάτειας του Δήμου Τεμπών» 

• «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην θέση «Μόδεστος» της ΤΚ Γόννων» 

• «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών»  
στο πλαίσιο της πρόκλησης ΠΑΑ 2014-2020 στο υπομέτρο 4.3 με τίτλο «Στήριξη για 
επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», στην Δράση 4.3.4. με τίτλο «Βελτίωση 
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 531/24-02-2022 Απόφαση. 
 

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  

 
Εκφράζει θθ εε ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ όό θθ εε σσ ηη  για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης,  για τις 

πράξεις: 

• «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην ΤΚ Ελάτειας του Δήμου Τεμπών» 

• «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην θέση «Μόδεστος» της ΤΚ Γόννων» 

• «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών»  
στο πλαίσιο της πρόκλησης ΠΑΑ 2014-2020 στο υπομέτρο 4.3 με τίτλο «Στήριξη για 
επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», στην Δράση 4.3.4. με τίτλο «Βελτίωση 
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 531/24-02-2022 Απόφαση. 

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   56/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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 


