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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.11.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 11841 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

155/2020 
από το πρακτικό της 23ης/23.11.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 7ο : Αποδοχή της υπ’ αριθ. 6257/1395/Α3/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΞΣ46ΜΤΛΡ-ΕΙΩ) απόφασης 

ένταξης της Πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του 

Δήμου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5034925. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 23.11.2020, ώρα 16:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11548/19.11.2020 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 19.11.2020) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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 (Α΄ 76). 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 7ο : Αποδοχή της υπ’ αριθ. 6257/1395/Α3/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΞΣ46ΜΤΛΡ-ΕΙΩ) απόφασης 

ένταξης της Πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του 

Δήμου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5034925. 

 

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

 

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία μας 

απέστειλε την με αριθμό πρωτ. 62642/29-09-2020 (ΑΔΑ: 66Τ246ΜΤΛ6-3Χ0) Απόφαση ένταξης της 

Πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου 

Αγιάς»  στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

με Κωδικό ΟΠΣ 5034925. 

 

Φορέας υλοποίησης/Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Aγιάς. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης για 

εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 2.049.474,00 ευρώ, με κωδικό ΣΑ: Ε1551 και κωδικό εναρίθμου 

2020ΣΕ15510010. 

 

Περιεχόμενο της πράξης είναι η στερέωση, αποκατάσταση του αρχοντικού Αντωνίου στην Αγιά του Ν. 

Λαρίσης και η επανάχρησή του με τις κατάλληλες διαρρυθμίσεις ως Δημαρχείου, ώστε το σπουδαίο αυτό 

κτίσμα και μνημείο της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής να προστατευτεί από την φθορά του χρόνου και να 

αναδειχθούν περισσότερο η ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία. Η αρχιτεκτονική πρόταση για τη νέα 

χρήση του Αρχοντικού Αντωνίου επιδιώκει να εξισορροπήσει τις νέες απαιτήσεις των λειτουργιών και τις 

σύγχρονες απόψεις σχεδιασμού με τους χώρους και το πνεύμα του ίδιου του κτιρίου. 

Η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση των κάτωθι υποέργων: 

1. Υποέργο 1: «Μελέτες ωρίμανσης Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 

Δημαρχείο», συνολικού προϋπολογισμού 163.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  

2. Υποέργο 2: «Εργασίες Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

3. Υποέργο 3: «Εξοπλισμός Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο», 

συνολικού προϋπολογισμού 102.960,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

4. Υποέργο 4: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και 

μετατροπή της σε Δημαρχείο», συνολικού προϋπολογισμού 73.160,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

5. Υποέργο 5: «Δημοσιότητα Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο», 

συνολικού προϋπολογισμού 10.354,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιη΄, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «την αποδοχή πάσης φύσεως 

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 

επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, 

καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της 

παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177). 

 

Περαιτέρω με το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 4735/2020, καταργήθηκε η παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 

22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 

(Α' 177), που όριζε την ισχύ των διατάξεων της παρ. 1  έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης και να ακολουθήσει η διαδικασία της υλοποίησης 

της πράξης, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

 

Α. Να αποδεχτείτε την υπ’ αριθ. 62642/29-09-2020 (ΑΔΑ: 66Τ246ΜΤΛ6-3Χ0) Απόφαση ένταξης της 

Πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου 

Αγιάς», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, συνολικού προϋπολογισμού 2.049.474,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ), που περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποέργων: 

1. Υποέργο 1: «Μελέτες ωρίμανσης Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 

Δημαρχείο», συνολικού προϋπολογισμού 163.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  

2. Υποέργο 2: «Εργασίες Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

3. Υποέργο 3: «Εξοπλισμός Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 

Δημαρχείο», συνολικού προϋπολογισμού 102.960,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

4. Υποέργο 4: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" 

και μετατροπή της σε Δημαρχείο», συνολικού προϋπολογισμού 73.160,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

5. Υποέργο 5: «Δημοσιότητα Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 

Δημαρχείο», συνολικού προϋπολογισμού 10.354,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

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

να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την τήρηση των 

όρων της απόφασης ένταξης και την υλοποίηση της πράξης.  

 

Γ. Να ορίσετε ως Υπεύθυνο Λογαριασμού για την εκτέλεση των πληρωμών της πράξης:  «Επανάχρηση 

"Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς», τον ταμία του Δήμου 

κ. Γρηγόριο Γώγο.  

 

 

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- την με αριθμό πρωτ. 62642/29-09-2020 (ΑΔΑ: 66Τ246ΜΤΛ6-3Χ0) Απόφαση ένταξης της Πράξης: 

«Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς», 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. 62642/29-09-2020 (ΑΔΑ: 66Τ246ΜΤΛ6-3Χ0) Απόφαση ένταξης της 

Πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου 

Αγιάς», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, συνολικού προϋπολογισμού 2.049.474,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ), που περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποέργων: 

1. Υποέργο 1: «Μελέτες ωρίμανσης Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 

Δημαρχείο», συνολικού προϋπολογισμού 163.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  

2. Υποέργο 2: «Εργασίες Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

3. Υποέργο 3: «Εξοπλισμός Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 

Δημαρχείο», συνολικού προϋπολογισμού 102.960,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

4. Υποέργο 4: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" 

και μετατροπή της σε Δημαρχείο», συνολικού προϋπολογισμού 73.160,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

5. Υποέργο 5: «Δημοσιότητα Επανάχρησης "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 

Δημαρχείο», συνολικού προϋπολογισμού 10.354,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Β. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να 

υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την τήρηση των 

όρων της απόφασης ένταξης και την υλοποίηση της πράξης.  

 

Γ. Ορίζουμε ως Υπεύθυνο Λογαριασμού για την εκτέλεση των πληρωμών της πράξης:  «Επανάχρηση 

"Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς», τον ταμία του Δήμου 

Γρηγόριο Γώγο.  

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 155/2020. 

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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