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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 06.10.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 10011 

 
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  

125/2020 
από το πρακτικό της 20ης/05.10.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 5ο : Υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»,  στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Ανέγερση 

Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 05.10.2020, ώρα 18:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 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, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 9891/01.10.2020 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. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, 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. 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 5ο : Υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»,  στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Ανέγερση 

Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

Με την με αριθμό 52/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς αποδεχτήκαμε την με αριθμ. πρωτ. 

18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) απόφαση ένταξης του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού 

Καταστήματος Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με ποσό χρηματοδότησης 

1.738.480,00€ και με την υπ’ αριθ. 108/2020 απόφαση του Δ.Σ. αποδεχτήκαμε τη μεταφορά του εν λόγω 

έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

 

Σύμφωνα με το υποβληθέν και εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο η εν λόγω πράξη αφορά σε ένα υποέργο με 

τίτλο: «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» με φυσικό αντικείμενο την ανέγερση 

Δημοτικού Καταστήματος στον Δήμο Αγιάς, συνολικού εμβαδού Εμβ= Ευπογείου + Εισογείου + Εορόφου 

= 483,45+345,35+300,79 = 1.129,59μ2. Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το Δημοτικό Κατάστημα της 

Αγιάς βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Αγιάς, απέναντι από την κεντρική πλατεία, στο Ο.Τ. 211Ζ. 

Το όλο συγκρότημα αναπτύσσεται σε ένα κυρίως κτίριο, διώροφο, κεραμοσκεπές, με υπόγειο και σ’ έναν 

πυργίσκο-ρολόι που επικοινωνούν μεταξύ τους με έναν διάδρομο. Η διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου για τη 

λειτουργία του Δημαρχείου, θα αναβαθμίσει το Δήμο, προσφέροντας υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται 

στην επιθυμητή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης που είναι η χρηστή εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 

Στις 4-09-2020 (αρ. πρωτ. 8376/4-09-2020 - ΑΔΑΜ: 20SYMV007267788) υπογράφηκε η σύμβαση 

κατασκευής για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» ποσού 

648.606,41 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 804.271,95 € (με Φ.Π.Α. 24%) μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της εταιρίας 

ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως αναδόχου για την 

εκτέλεση των εργασιών.  

 

Στο οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Δημοτικό Κατάστημα της Αγιάς στο Ο.Τ. 211Ζ, 

βρίσκεται η υφιστάμενη παλαιά κρεαταγορά για την οποία ο Δήμος Αγιάς έχει προχωρήσει στη διαδικασία 

έκδοσης άδειας κατεδάφισης, προκειμένου να κατεδαφιστεί και στη συνέχεια ο ανάδοχος να προχωρήσει 

στην έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του εν λόγω έργου.  

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την με αρ. 31/2020 μελέτη της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ» συνολικού  προϋπολογισμού 73.160,00 ΕΥΡΏ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) που αφορά στην εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης για το ισόγειο 

δημοτικό κτιριακό συγκρότημα, κάτοψης σχήματος Π της Παλαιάς Κρεαταγοράς. Όλες οι κατασκευές είναι 

από οπτοπλινθοδομή και τσιμεντόλιθους επιχρισμένους με σοβά και τμηματικά με διακοσμητικό τούβλο, με 

χωρίσματα από οπτοπλινθοδομή και πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Οι υαλοπίνακες και τα μεταλλικά 

στοιχεία των κουφωμάτων θα αποξηλωθούν πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης και θα 

μεταφερθούν ακέραια στα σημεία  που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Οι υπόλοιπες εργασίες 

θα πραγματοποιηθούν με τη συλλογή, μεταφορά και απόρριψη των υλικών σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ.  

 

Με βάση την περιπ. 2 της παρ. Δ. της με αριθμ. πρωτ. 18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) 

απόφασης ένταξης της πράξης: «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς»: «2. Η Απόφαση 

Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον επέρχονται ουσιώδεις 

μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του έργου». Δεδομένου ότι οι εργασίες κατεδάφισης 

συνδέονται άρρηκτα με το εν λόγω έργο και δεν είχαν προβλεφθεί στο αρχικό Τεχνικό Δελτίο, προτείνεται 

η τροποποίηση της απόφασης ένταξης με την προσθήκη δεύτερου (2ου)  υποέργου που αφορά τις εργασίες 

κατεδάφισης της υφιστάμενης παλαιάς κρεαταγοράς και την προσθήκη τρίτου (3ου) υποέργου που αφορά 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» και την Υ.Α. 
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36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β` 24.8.2010) περί: «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

➢ την με αρ. πρωτ. 18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) απόφαση ένταξης του έργου: 

«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» 

➢ Την μεταφορά του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών 

➢ Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης ένταξης, 

 

εισηγούμαι να εγκρίνετε: 

Α. Την με αριθμό 31/2020 μελέτη της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ»  συνολικού  προϋπολογισμού 73.160,00 ΕΥΡΏ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) που 

συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

Β. Την υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Ανέγερση 

Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» που περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού σύμβασης 804.271,95 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην 

ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος στον Δήμο Αγιάς στο Ο.Τ. 211Ζ.  

- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 73.160,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην κατεδάφιση 

του υφιστάμενου ισόγειου δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος Παλαιάς Κρεαταγοράς στο Ο.Τ. 

211Ζ. 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΤΕΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ.», συνολικού προϋπολογισμού 17.360,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά τα τέλη διάθεσης για την απόρριψη των υλικών από 

την κατεδάφιση του κτιρίου της Παλαιάς κρεαταγοράς (Υποέργο 2) σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αριθμό πρωτ. 18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) απόφαση ένταξης του έργου: 

«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» 

- την μεταφορά του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών 

- Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης ένταξης, 

- την με αριθμό 31/2020 μελέτη της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε: 

Α. Την με αριθμό 31/2020 μελέτη της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ»  συνολικού  προϋπολογισμού 73.160,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) που 

συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 
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Β.    Την υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Ανέγερση 

Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» που περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού σύμβασης 804.271,95 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην 

ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος στον Δήμο Αγιάς στο Ο.Τ. 211Ζ.  

- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 73.160,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην κατεδάφιση 

του υφιστάμενου ισόγειου δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος Παλαιάς Κρεαταγοράς στο Ο.Τ. 

211Ζ. 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΤΕΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ.», συνολικού προϋπολογισμού 17.360,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά τα τέλη διάθεσης για την απόρριψη των υλικών από 

την κατεδάφιση του κτιρίου της Παλαιάς κρεαταγοράς (Υποέργο 2) σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ. 

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Καταψήφισαν τα μέλη : Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 125/2020. 

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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