
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 5/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  23 του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη 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. 1603/18-03-22 
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.    Κοντογιάννης Ιωάν. 

2. Κυρίτσης Γεώργιος  
 

3. Κολλάτος Κων.                         

4. Βλάχος Αθαν.  
 

5. Κρικώνης  Χρήστος   
 

6. Ζαρδούκας Κων.*  
 

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 εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 3ο) «Αποδοχή της αριθ. 27/2022 μελέτης του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 74) 
 

Με την αριθ. 2277//22002222 προηγούμενη απόφαση της Ο.Ε. εκφράστηκε 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. 

 

Κατόπιν της ανωτέρω πρόθεσης,  εκπονήθηκε η αριθ. 27/2022 τεχνική μελέτη με 
τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ», προϋπολογισμού 210.527,00 € με το 
Φ.Π.Α., η οποία έχει θεωρηθεί από την προϊσταμένη του τμήματος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ.  
 

Το έργο αφορά την αντικατάσταση - πλακόστρωση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, 
επί του κεντρικού δρόμου, από την πλατεία Δημαρχείου Πυργετού μέχρι τα όριο του 



 

οικισμού του Πυργετού, και την  κατασκευή νέων πεζοδρομίων στα νέα οικόπεδα του 
Πυργετού επί του κεντρικού δρόμου.  

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως :  

• Αποδεχθείτε την αριθμ. 27/2022 μελέτη της πράξης με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ» που έχει θεωρηθεί από την προϊσταμένη του τμήματος 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, προϋπολογισμού 210.527,00 € με το 
Φ.Π.Α. 

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

• Δεσμευθείτε ότι ο Δήμος Τεμπών, κατόπιν της ένταξης της ανωτέρω πράξης, πρόκειται 
να αποδεχθεί τους όρους χρηματοδότησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο 
παράρτημα της Πρόσκλησης, Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ). 
 

 Και κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 

 Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της, το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, τις παρ.1 και 2 του 
άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την αριθ. 27/2022 μελέτη του 
τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία. 
   

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

Την αποδοχή της υπ.΄ αριθμ. 27/2022 μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ» που έχει θεωρηθεί από την προϊσταμένη του τμήματος 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, προϋπολογισμού 210.527,00 € με το Φ.Π.Α. 
 

✓ Ο Δήμος Τεμπών δεσμεύεται ότι θα καλύψει από ιδίους πόρους, το επιπλέον ποσό 
πέραν της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου. 
 

✓ Ο Δήμος Τεμπών, κατόπιν της ένταξης της ανωτέρω πράξης, πρόκειται να αποδεχθεί 
τους όρους χρηματοδότησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα της 
Πρόσκλησης, Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ). 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  74/2022 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
 

 O Πρόεδρος              Τα μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 
 

   Σίμος Βασίλειος 


