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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 (Ε.Η.Δ. 2ο) «Πρόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα επενδύσεων του Ταμείου 
Ανάκαμψης για χρηματοδότηση του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 88 ) 
   

Στις 28-02-2022 και με αριθ. Πρωτ. Οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131 δημοσιεύτηκε η 
πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  
 

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων (μεταξύ άλλων φορέων) της 
Χώρας για παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών 
ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής 
παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων, που μπορεί να 
περιλαμβάνουν : 



• Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά 
κτίρια) αστικών περιοχών ή ενοτήτων, με στοιχεία εκσυγχρονισμού, λειτουργικότητας, 
βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακής αναβάθμισης, προώθηση της κυκλικής 
οικονομίας, διαχείρισης των φυσικών πόρων, υιοθέτηση «έξυπνων» εφαρμογών και 
καινοτόμων τεχνολογιών  

• Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και στο 
κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές ιδιαίτερης 
πολιτιστικής ή / και ιστορικής σημασίας όπως π.χ. τα ιστορικά κέντρα  

• Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και στο 
κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές για την 
εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και την 
ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας  

• Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων που αξιοποιούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό 
και τις «έξυπνες» εφαρμογές.  

 

Οι παραπάνω παρεμβάσεις κατατάσσονται σε 7 άξονες και προτιθέμεθα να 
υποβάλλουμε πρόταση χρηματοδότησης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» (αφορά το 
ημιτελές Δημοτικό κτίριο στο Συκούριο) στον άξονα 2 : 
2. Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιριακού αποθέματος (δημοτικών κτιρίων) οι οποίες 
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής αξίας (διατηρητέα ή μη) καθώς και κάθε άλλου ανενεργού κτιριακού 
αποθέματος (αφορά σε δημόσια ή/και δημοτικά κτίρια), αισθητική, λειτουργική και στατική 
αναβάθμιση κτιρίων ή/και ολόκληρων κτιριακών συνόλων (δημόσιων ή/και δημοτικών).  
 

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:  
α. Παρεμβάσεις αποκατάστασης ή/και επανάχρησης και βιοκλιματικής αναβάθμισης 

δημόσιων ή/και δημοτικών κτιρίων (π.χ. πράσινες στέγες, πράσινοι τοίχοι, προσθήκη 
θερμοκηπίων) με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, διατηρητέων και μη  

β. Παρεμβάσεις αισθητικής ή/και λειτουργικής αναβάθμισης κτιρίων ή και κτιριακών 
συνόλων (δημόσιων ή/και δημοτικών) ή/και αποκαταστάσεις όψεων κτιρίου ή κτιριακών 
συνόλων (δημόσιων ή/και δημοτικών)  

γ. Παρεμβάσεις αποκατάστασης ή/και επανάχρησης ανενεργού κτιριακού αποθέματος 
(αφορά σε δημόσια ή/και δημοτικά κτίρια) με χρήση «έξυπνων εφαρμογών» και 
καινοτόμων τεχνολογιών ενίσχυσής τους, προς την ανθεκτικότητα τους. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα:  
• Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού.  
• Επαναλαμβανόμενες δαπάνες π.χ. μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού.  
 

Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης 
της Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων 
ορίζεται η 8η Απριλίου 2020. 
 

• Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Αίτησης χρηματοδότησης.  
 

Για το προτεινόμενο έργο, «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ», έχουμε υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησής 
του στο πρόγραμμα ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ενταχθεί. Στην παρούσα 
πρόσκληση προβλέπονται τα ακόλουθα :  
«4.1.2. Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση 
από άλλα Προγράμματα (εξαιρούνται τα έργα που έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, υπό την προϋπόθεση της παρ. 4.1.6.), …………... Επισημαίνεται ότι το 



παρόν Πρόγραμμα στοχεύει στην ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι 
εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα. 
4.1.6. Κάθε πρόταση που έχει ήδη υποβληθεί στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης εφόσον 
ενταχθεί επιτυχώς στο Πρόγραμμα της παρούσης, οφείλει να απενταχθεί από το 
προηγούμενο πρόγραμμα.» 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΟΟΥΥΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  όπως αποφανθείτε θετικά δηλώνοντας την 
αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και την πρόθεση συμμετοχής του Δήμου Τεμπών στο 
πρόγραμμα επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» προτείνοντας για χρηματοδότηση το 
έργο : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ», προϋπολογισμού 1.150.000,00 € βάση της υπ’ αριθμ 14/2020 μελέτης 
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών.  
 

Και κάλεσε τα μέλη της  Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά.  
Κολλάτος: …δεν έχουμε αντίρρηση για το έργο.. θα πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές… οι 
προτεραιότητες του Ταμείου Ανάκαμψης είναι  διαφορετικές …  και εμείς θεωρούμε ως 
σημαντικά τα ενεργειακά έργα και αυτά θα πρέπει να έχουμε ως προτεραιότητα… 
 

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  

 
Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και την πρόθεση συμμετοχής του Δήμου 

Τεμπών στο πρόγραμμα επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης «Παρεμβάσεις με στόχο την 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» προτείνοντας για 
χρηματοδότηση το έργο : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ», προϋπολογισμού 1.150.000,00 € βάση της υπ’ αριθμ 
14/2020 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών.  
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   88/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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 


