
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 6/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  07 του μήνα Απριλίου  του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη  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. 1913/01-04-22 
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.    Κυρίτσης Γεώργιος  

2. Κρικώνης  Χρήστος*  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 και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για τη συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (9ο) «Αποδοχή της αριθ. 21/2022 μελέτης του έργου: ‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΚ ΑΙΓΑΝΗΣ’, προϋπολογισμού 24.901,00€ με το ΦΠΑ»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 85) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
 

Ο Δήμος Τεμπών προτίθεται να βελτιώσει την κεντρική πλατεία στην τοπική 
κοινότητα Αιγάνης, καθώς παρουσιάζει σημαντικές φθορές στην πλακόστρωση και στους 
αρμούς της. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω,  εκπονήθηκε η αριθ. 21/2022 τεχνική μελέτη με τίτλο: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΙΓΑΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 24.901,00 € με το 
Φ.Π.Α., η οποία έχει θεωρηθεί από την προϊσταμένη του τμήματος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ.  

 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ Επενδυτικών Αναγκών (ΣΑΤΑ) 
 



 

Βάσει των ανωτέρω  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την αποδοχή της υπ.΄ αριθμ. 21/2022 μελέτης 
του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΙΓΑΝΗΣ» που έχει θεωρηθεί από την 
προϊσταμένη του τμήματος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, συνολικού 
προϋπολογισμού 24.901,00 € με το Φ.Π.Α.,  

 

 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. 2211//22002222  μμεελλέέττηη 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. 21/2022 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΙΓΑΝΗΣ», που έχει θεωρηθεί από την προϊσταμένη του τμήματος 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 24.901,00 € με 
το Φ.Π.Α. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  85/2022 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 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 


