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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 17.09.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 8817 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

118/2020 
από το πρακτικό της 19ης/16.09.2020 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 7ο  : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΑΤ01 (αρ. πρωτ.: 14573/24-07-2020) με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«Βελτίωση υδρευτικής υποδομής Οικισμών Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 16.09.2020, ώρα 10:00 π.μ., στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», 

συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020) η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 

8630/11.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος1 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

  

Απόντες 

7. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων 

των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020. 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 7ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΑΤ01 (αρ. πρωτ.: 14573/24-07-2020) με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«Βελτίωση υδρευτικής υποδομής Οικισμών Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 

δημοσίευσε την υπ’ αριθμ. 14573/24-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», απευθυνόμενη στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, στις 

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και στους Συνδέσμους Ύδρευσης της Χώρας, 

για την υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων χρηματοδότησης. 

 

Η πρόσκληση αφορά στην κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, με στόχο την 

εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 300.000.000 ευρώ (€).  

 

Οι παρεμβάσεις οι οποίες δύναται να χρηματοδοτηθούν συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά: 

- Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης - ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών 

δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού, 

- Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού,  

- Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές κλπ.) και διανομής 

(π.χ. αντλιοστασίων κλπ.) πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων, 

- Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό 

εξοπλισμό,  

- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος/ τηλεχειρισμός). 

Επιλέξιμη είναι - ως οριζόντια επικουρική δράση - και η κάλυψη Διοικητικού κόστους του Φορέα 

στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν 

την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις 

ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να εκχωρήσουν την 

αρμοδιότητα Φορέα υλοποίησης σε άλλον. Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους δύναται να είναι έως 

1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του συγκεκριμένου υποέργου.  

 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης. Ως έναρξη 

υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και ως 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

Η ΔΕΥΑ Αγιάς αποσκοπώντας στη βελτίωση των υδρευτικών υποδομών των οικισμών του Δήμου μας, 

προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την εν λόγω πράξη. 

 

Δεδομένου ότι η ΔΕΥΑ Αγιάς δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια, σύμφωνα με την παράγραφο 

1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β΄ 1386), προτείνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με 

το Δήμο Αγιάς, ο οποίος θα αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν, ως Φορέας Υλοποίησης 

της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» συνολικού 

προϋπολογισμού 26.017.308,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Η εν λόγω πράξη αφορά στα παρακάτω υποέργα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Βελτίωση Υδρευτικής Υποδομής Οικισμών Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

25.090.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην αναβάθμιση της υδρευτικής 

υποδομής του Δ. Αγιάς και συγκεκριμένα: 

1.1 Μεταφορικοί αγωγοί 

Κατασκευή μεταφορικών αγωγών ύδρευσης οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών 

του Δ. Αγιάς. Συγκεκριμένα το έργο αφορά τους παρακάτω μεταφορικούς αγωγούς: 
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Α) Αγωγού μεταφοράς από την δεξαμενή αποθήκευσης της ΤΚ Στομίου έως το δίκτυο 

διανομής της ΤΚ Ομολίου. 

Β) Αγωγού μεταφοράς από την δεξαμενή αποθήκευσης της ΤΚ Στομίου έως το δίκτυο 

διανομής της ΤΚ Αλεξανδρινής. 

Γ) Αγωγού μεταφοράς από τις πηγές Δάφνης έως τον υδατόπυργο της ΤΚ Παλαιοπύργου. 

1.2 Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων 

Προβλέπεται η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων των οικισμών Αγιοκάμπου, 

Βελίκας, Κ. Σωτηρίτσας, Πολυδενδρίου, Σκλήθρου και Μαρμαρίνης. 

1.3 Δεξαμενές ύδρευσης 

Προβλέπεται η κατασκευή  τριών δεξαμενών ύδρευσης στους οικισμούς Ανατολή (200 μ3), 

Αμυγδαλή (200 μ3) και Άνω Αμυγδαλή (100 μ3). 

1.4 Λοιπή  υδρευτική υποδομή 

Προβλέπεται η αξιοποίηση υπάρχουσας υδρογεώτρησης στη θέση «Ρακοπόταμος», η 

εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος στο δίκτυο του οικισμού Πολυδενδρίου και η 

αντικατάσταση των συνδέσεων των οικιών με τον κεντρικό αγωγό στην ΤΚ Μεγαλοβρύσου. 

1.5 Επικαιροποίηση υπαρχουσών μελετών 

Στο πλαίσιο του έργου επικαιροποιείται η υπάρχουσα μελέτη με τίτλο: «Εξωτερικά δίκτυα 

ύδρευσης πεδινών οικισμών Δ.  Αγιάς». Η μελέτη αφορά στην κατασκευή μεταφορικού 

δικτύου προς τους οικισμούς: Αετόλοφος, Γερακάρι, Δήμητρα, Ανάβρα, Πρινιά, Νεοχώρι, 

Καστρί και Αμυγδαλή. Η τροφοδότηση των δικτύων των παραπάνω οικισμών θα γίνει με 

υφιστάμενη γεώτρηση, βόρεια του οικισμού Νερόμυλοι, όπου θα κατασκευαστεί και νέα 

δεξαμενή αποθήκευσης χωρητικότητας 1000 μ3. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην υποστήριξη 

της υπηρεσίας κατά σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του 

Υποέργου 1 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δίκτυα ΟΚΩ για τις απαιτούμενες συνδέσεις του υποέργου 1: ‘’Βελτίωση 

υδρευτικής υποδομής οικισμών Δήμου Αγιάς’’», συνολικού προϋπολογισμού 142.600,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στη σύνδεση του Πράσινου Σημείου με τα δίκτυα 

ΟΚΩ. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες», συνολικού προϋπολογισμού 

475.000,00 ευρώ, που αφορά τις εργασίες επίβλεψης από την αρχαιολογική υπηρεσία κατά την 

διάρκεια της υλοποίησης του υποέργου 1. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Δαπάνες Διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς ως Φορέας υλοποίησης του 

υποέργου 1: ‘’Βελτίωση υδρευτικής υποδομής οικισμών Δήμου Αγιάς’’», συνολικού 

προϋπολογισμού 303.508,06 ευρώ, που αφορά την κάλυψη του Διοικητικού κόστους του Δήμου 

Αγιάς, ως του Φορέα Υλοποίησης της πράξης στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και 

διαχείρισης του έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ 

Α’ 14), που ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου 

(20.233.870,97€*1,5%=303.508,06 ευρώ). 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

 

1. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθ. 14573/24-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», για τη 

χρηματοδότηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 26.017.308,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
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2. Να αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 14573/24-

07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας: «Περιβάλλον». 

 

3. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, 

για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη 

του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη 

και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.  

 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Το μέλος της Επιτροπής κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δήλωσε τα εξής:  

«Δεν είμαστε αντίθετοι στην υποβολή της πρότασης. Διαμαρτυρόμαστε όμως γιατί ενώ ζητήσαμε να πηγαίνουν 

τα email των προσκλήσεων  - εισηγήσεων για τις συνεδριάσεις της ΔΕΥΑ Αγιάς και στον επικεφαλής της 

παράταξής μας, αλλά και να διασφαλισθεί ο τρόπος αποστολής τους και σε εμάς, αυτό δεν γίνεται. 

Μη έχοντας άλλο τρόπο διαμαρτυρίας θα καταψηφίσουμε, αν και δε διαφωνούμε για την υποβολή της 

πρότασης». 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντώνης Ν. Γκουντάρας, δήλωσε τα εξής:  

«Θέλω να διευκρινίσω ότι στάλθηκαν email από τη ΔΕΥΑ και στον Βασίλη Μακροβασίλη, αλλά και στον 

Θανάση Τριανταφύλλου. Εύκολα θα μπορούσαν να ενημερώσουν οι ίδιοι τον επικεφαλής της παράταξής τους, 

αλλά και τα αναπληρωματικά τους μέλη όπως άλλωστε ορίζεται από τη νομοθεσία». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 κβ. του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 117 του Ν. 4674/20 (Α΄53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,  

- την υπ’ αριθμ. 14573/24-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», στο πλαίσιο 

του Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 

- την ανάγκη για την Υλοποίησης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- την υπ’ αριθ. 54/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς, 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθ. 14573/24-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», για τη 

χρηματοδότηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 26.017.308,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Η εν λόγω πράξη αφορά στα παρακάτω υποέργα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Βελτίωση Υδρευτικής Υποδομής Οικισμών Δήμου Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 25.090.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην 

αναβάθμιση της υδρευτικής υποδομής του Δ. Αγιάς. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην υποστήριξη 

της υπηρεσίας κατά σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του 

Υποέργου 1 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δίκτυα ΟΚΩ για τις απαιτούμενες συνδέσεις του υποέργου 1: ‘’Βελτίωση 

υδρευτικής υποδομής οικισμών Δήμου Αγιάς’’», συνολικού προϋπολογισμού 142.600,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στη σύνδεση του Πράσινου Σημείου με τα δίκτυα 

ΟΚΩ. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες», συνολικού προϋπολογισμού 

475.000,00 ευρώ, που αφορά τις εργασίες επίβλεψης από την αρχαιολογική υπηρεσία κατά την 

διάρκεια της υλοποίησης του υποέργου 1. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Δαπάνες Διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς ως Φορέας υλοποίησης του 

υποέργου 1: ‘’Βελτίωση υδρευτικής υποδομής οικισμών Δήμου Αγιάς’’», συνολικού 

προϋπολογισμού 303.508,06 ευρώ, που αφορά την κάλυψη του Διοικητικού κόστους του Δήμου 

Αγιάς, ως του Φορέα Υλοποίησης της πράξης. 

 

2. Αποδεχόμαστε τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 14573/24-

07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας: «Περιβάλλον». 
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3. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

 

4. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες. 
 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Δημήτριος Κορδίλας και Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους 

που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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