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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.12.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 13051 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7 

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

192/2020 
από το πρακτικό της 27ης/23.12.2020 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

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

ΑΤ03 (αρ. πρωτ.: 14574/24-07-2020) με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης 

ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», 

για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 23.12.2020, ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  12879/19.12.2020 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 19.12.2020) 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 4ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

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

ΑΤ03 (αρ. πρωτ.: 14574/24-07-2020) με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης 

ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», 

για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. 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’ αριθ. 14574/24-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις 

βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές 

διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» του 

Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 

απευθυνόμενη στους Δήμους, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τους 

Συνδέσμους Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Χώρας, για την υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων 

χρηματοδότησης. 

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων που αφορούν στις εξής δράσεις: α) 

Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες 

υποδομές ύδρευσης και λυμάτων, β) Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και έξυπνα 

συστήματα διανομής - αποθήκευσης - κατανάλωσης ενέργειας, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία του 

Δικαιούχου, με όριο ισχύος την μέση ετήσια κατανάλωση των εν λόγω υποδομών του, χρήση ενεργειακού 

συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, γ) Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων 

διαχείρισης ενέργειας σε υφιστάμενα δίκτυα λυμάτων και πόσιμου νερού και εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 

δ) Μελέτες Ωρίμανσης & Τευχών Δημοπράτησης των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες θα μπορέσουν να 

χρηματοδοτηθούν εφόσον τα έργα/δράσεις που προκύπτουν από αυτές είναι επιλέξιμα. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 150.000.000,00 ευρώ(€). Σύμφωνα με το 

Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και 

υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του ν.4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο 

Πρόγραμμα, πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων για το σκοπό αυτό. 

 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση επιλέξιμες είναι και μια σειρά από οριζόντιες επικουρικές δράσεις, στις 

οποίες περιλαμβάνονται: 

α) Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), 

β) Η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου, 

σε ποσό έως 5.000 € (πλέον ΦΠΑ), 

γ) Η κάλυψη του 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 αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον. Η 

κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης 

του έργου.  

 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης με μέγιστο αριθμό 

τριών (3) κύριων υποέργων. Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων 

ορίζεται η 31/03/2021 (με βάση την υπ’ αριθ. 22723/11-12-2020 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΑΤ03). 
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Η ΔΕΥΑ Αγιάς αποσκοπώντας στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην εξοικονόμηση ενέργειας 

στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων (όπως εξοπλισμοί σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων κ.α.), καθώς και στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ) με την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων για τις ανάγκες λειτουργίας των εν λόγω 

υποδομών, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία τους, προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στην Πρόσκληση 

ΑΤ03 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για τη χρηματοδότησης της πράξης: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». 

 

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 (ΦΕΚ Β΄ 1386), υποχρεούται προ της υποβολής αιτήματος, να 

έχει αναθέσει την τεχνική της υπηρεσία σε άλλον φορέα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 

44 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147). Για το σκοπό αυτό προτείνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης 

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

Υλοποίησης της πράξης. 

 

Πιο αναλυτικά, η πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις 

αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς» είναι συνολικού προϋπολογισμού 7.483.503,26 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας  και  

εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 2.708.284,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του 

Υποέργου 1 είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με 

ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις και τα Αντλιοστάσια ύδρευσης και 

λυμάτων, η προμήθεια, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μετρητών - αναλυτών ενέργειας και 

Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας, καθώς και η αντικατάσταση παλαιών 

ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και η ενσωμάτωσή 

τους στο υφιστάμενο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των 

δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων της Υπηρεσίας. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Μελέτη εγκατάστασης Φ/Β πάρκων της ΔΕΥΑ Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 18.257,76 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 2 

είναι η εκπόνηση της μελέτης ωρίμανσης & των  Τευχών Δημοπράτησης του Υποέργου 3.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)  για βελτίωση ενεργειακής 

αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 4.464.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 3 είναι η ανάπτυξη 4 

Φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999kWp έκαστος, ήτοι συνολικής ισχύος 4MW, από την Δ.Ε.Υ.Α. 

Αγιάς, εντός των γεωτεμαχίων που παραχωρήθηκαν για το σκοπό αυτό από το Δήμο Αγιάς, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός των ηλεκτρικών καταναλώσεων 

της επιχείρησης, όπως ορίζεται στην YA ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ Β' 1547/5-5-2017) και 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382. 

4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Διασύνδεση Φωτοβολταϊκών Σταθμών με το Εθνικό Σύστημα Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 4 είναι η ηλεκτροδότηση των υπό εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

πάρκων. 

5. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 5 είναι η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη σύνταξη και προετοιμασία 

του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.  

6. ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «Δαπάνες Διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς ως Φορέα Υλοποίησης των 

ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης», συνολικού προϋπολογισμού 86.761,50 ευρώ, που αναλύεται ως 

εξής: 

1,5%*προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου= 

1,5%*[2.184.100,00€ (Π/Υ δημοπράτησης Υποέργου 1) + 3.600.000,00€  (Π/Υ δημοπράτησης 

Υποέργου 3)]=  

5.784.100,00€*1,5%.  

ΑΔΑ: ΩΜ5ΘΩ6Ι-34Ε



Σελίδα 4 από 6 

Αντικείμενο του Υποέργου 6 είναι η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς, στον οποίο 

ανατίθενται υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης της πράξης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω: εισηγούμαι με απόφασή σας  

 

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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ03 (αρ. πρωτ.: 14574/24-07-2020 και ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) με τίτλο: 

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. 

Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 7.483.503,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που 

περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας  και  

εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 2.708.284,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του 

Υποέργου 1 είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με 

ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις και τα Αντλιοστάσια ύδρευσης και 

λυμάτων, η προμήθεια, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μετρητών - αναλυτών ενέργειας και 

Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας, καθώς και η αντικατάσταση παλαιών 

ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και η ενσωμάτωσή 

τους στο υφιστάμενο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των 

δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων της Υπηρεσίας. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Μελέτη εγκατάστασης Φ/Β πάρκων της ΔΕΥΑ Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 18.257,76 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 2 

είναι η εκπόνηση της μελέτης ωρίμανσης & των  Τευχών Δημοπράτησης του Υποέργου 3.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)  για βελτίωση ενεργειακής 

αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 4.464.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 3 είναι η ανάπτυξη 4 

Φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999kWp έκαστος, ήτοι συνολικής ισχύος 4MW, από την Δ.Ε.Υ.Α. 

Αγιάς, εντός των γεωτεμαχίων που παραχωρήθηκαν για το σκοπό αυτό από το Δήμο Αγιάς, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός των ηλεκτρικών καταναλώσεων 

της επιχείρησης, όπως ορίζεται στην YA ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ Β' 1547/5-5-2017) και 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382. 

4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Διασύνδεση Φωτοβολταϊκών Σταθμών με το Εθνικό Σύστημα Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 4 είναι η ηλεκτροδότηση των υπό εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

πάρκων. 

5. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 5 είναι η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη σύνταξη και προετοιμασία 

του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.  

6. ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «Δαπάνες Διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς ως Φορέα Υλοποίησης των 

ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης», συνολικού προϋπολογισμού 86.761,50 ευρώ, που αναλύεται ως 

εξής: 

1,5%*προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου= 

1,5%*[2.184.100,00€ (Π/Υ δημοπράτησης Υποέργου 1) + 3.600.000,00€  (Π/Υ δημοπράτησης 

Υποέργου 3)]=  

5.784.100,00€*1,5%.  

Αντικείμενο του Υποέργου 6 είναι η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς, στον οποίο 

ανατίθενται υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης της πράξης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147). 
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Β. Να αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 (αρ. πρωτ.: 14574/24-07-2020 και ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) με τίτλο: 

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: 

«Περιβάλλον». 

Γ. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για 

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

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

ένταξη και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:  «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και 

λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». 

 

 

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 14574/24-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις 

βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές 

διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» του 

Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», 

- την υπ’ αριθμ. 191/2020 (ΑΔΑ: Ω03ΔΩ6Ι-ΑΤΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: 

“Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. 

Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς”», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε στην οποία τα μέλη Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας 

δήλωσαν ότι καταψηφίζουν 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ03 (αρ. πρωτ.: 14574/24-07-2020 και ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) με τίτλο: 

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», 

συνολικού προϋπολογισμού 7.483.503,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει τα 

εξής υποέργα: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας  και  

εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 2.708.284,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του 

Υποέργου 1 είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με 

ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις και τα Αντλιοστάσια ύδρευσης και 

λυμάτων, η προμήθεια, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μετρητών - αναλυτών ενέργειας και 

Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας, καθώς και η αντικατάσταση παλαιών 

ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και η ενσωμάτωσή 

τους στο υφιστάμενο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των 

δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων της Υπηρεσίας. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Μελέτη εγκατάστασης Φ/Β πάρκων της ΔΕΥΑ Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 18.257,76 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 2 

είναι η εκπόνηση της μελέτης ωρίμανσης & των  Τευχών Δημοπράτησης του Υποέργου 3.  
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3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)  για βελτίωση ενεργειακής 

αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 4.464.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 3 είναι η ανάπτυξη 4 

Φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999kWp έκαστος, ήτοι συνολικής ισχύος 4MW, από την Δ.Ε.Υ.Α. 

Αγιάς, εντός των γεωτεμαχίων που παραχωρήθηκαν για το σκοπό αυτό από το Δήμο Αγιάς, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός των ηλεκτρικών καταναλώσεων 

της επιχείρησης, όπως ορίζεται στην YA ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ Β' 1547/5-5-2017) και 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382. 

4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Διασύνδεση Φωτοβολταϊκών Σταθμών με το Εθνικό Σύστημα Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 4 είναι η ηλεκτροδότηση των υπό εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

πάρκων. 

5. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 5 είναι η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη σύνταξη και προετοιμασία 

του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.  

6. ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «Δαπάνες Διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς ως Φορέα Υλοποίησης των 

ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης», συνολικού προϋπολογισμού 86.761,50 ευρώ, που αναλύεται ως 

εξής: 

1,5%*προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου= 

1,5%*[2.184.100,00€ (Π/Υ δημοπράτησης Υποέργου 1) + 3.600.000,00€  (Π/Υ δημοπράτησης 

Υποέργου 3)]=  

5.784.100,00€*1,5%.  

Αντικείμενο του Υποέργου 6 είναι η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς, στον οποίο 

ανατίθενται υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης της πράξης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147). 

 

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

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 

(αρ. πρωτ.: 14574/24-07-2020 και ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις 

βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές 

διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον». 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

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

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

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:  «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». 

 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 192/2020. 

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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