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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.03.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 3171 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

54/2021 
από το πρακτικό της 7ης/24.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 6ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 (αρ. πρωτ.: 14575/24-

07-2020) με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 24.03.2021, ώρα 13:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

2974/20.03.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 20.03.2021) 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 

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 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’)  (ήδη ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.03.2021 (ΦΕΚ 1076/20.03.2021 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β'). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/404866/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
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Θέμα 6ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 (αρ. πρωτ.: 14575/24-

07-2020) με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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. 14575/24-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-

Αγροτική Οδοποιία» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία 

των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», απευθυνόμενη στους Δήμους της Χώρας για την 

υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων χρηματοδότησης. 

 

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για την υλοποίηση έργων που αφορούν 

βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη 

μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών 

μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Στο πλαίσιο 

της πρόσκλησης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, 

όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί 

απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.), εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με 

συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ, ενώ δεν χρηματοδοτούνται οι συνήθεις 

εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών. Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται 

δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί. Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές 

περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων. 

 

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

4 της ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), 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) Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 €.  

β) 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.  

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

εφόσον απαιτείται.  

δ) Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες, εφόσον απαιτείται.  

 

Κάθε δυνητικός Δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.  
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Η αίτηση χρηματοδότησης δύναται να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο αιτούμενο 

προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ). 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. 

 

Ο Δήμος Αγιάς αποσκοπώντας στη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών αγροτικής οδοποιίας στην 

περιοχή και στην ενδυνάμωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας προτείνει την αξιοποίηση του 

χρηματοδοτικού εργαλείου του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», μέσω της Πρόσκλησης ΑΤ05, για την 

εξεύρεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 4.036.200,00 ευρώ 

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

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (κύριο υποέργο): «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΓΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 2.140.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών στην αγροτική 

περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς. Η βελτίωση αφορά στην 

ασφαλτόστρωση υφιστάμενων κεντρικών αγροτικών χωματόδρομων της Κοινότητας Αγιάς. 

Ειδικότερα περιλαμβάνεται: α) η ασφαλτόστρωση του δρόμου που ξεκινά από την κτηματική 

περιφέρεια νότια της πόλης της Αγιάς και αναπτύσσεται νοτιοδυτικά, οδηγώντας προς τον οικισμό 

του Αετολόφου και β) η ασφαλτόστρωση του δρόμου που ξεκινά από την κτηματική περιφέρεια 

νοτιοανατολικά της πόλης της Αγιάς, διέρχεται από τις θέσεις «Μέλιος» και «Βάλτος», 

καταλήγοντας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Αγιάς.  

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (κύριο υποέργο): «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.890.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών στην αγροτική 

περιφέρεια της Δ.Ε. Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς. Η βελτίωση αφορά στην ασφαλτόστρωση και 

διάστρωση με 3Α υφιστάμενων κεντρικών αγροτικών χωματόδρομων στο αγρόκτημα Στομίου και 

στο αγρόκτημα Ομολίου.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" με τίτλο: 

«Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Αντικείμενο του Υποέργου 3 είναι η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη σύνταξη και προετοιμασία 

του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.  

 

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: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 (αρ. πρωτ.: 

14575/24-07-2020 και ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική 

Οδοποιία», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 4.036.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που 

περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (κύριο υποέργο): «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΓΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 2.140.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με αντικείμενο 

τη βελτίωση - ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών οδών στην αγροτική περιφέρεια της 

Δημοτικής Ενότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς.  

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (κύριο υποέργο): «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.890.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με αντικείμενο 

τη βελτίωση - ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών οδών στην αγροτική περιφέρεια των 

Κοινοτήτων Στομίου και Ομολίου του Δήμου Αγιάς.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" με τίτλο: 

«Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  
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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 ΑΤ05 (αρ. πρωτ.: 14575/24-07-2020 και ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) με τίτλο: 

«Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής 

και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». 

 

Γ. Να βεβαιώσετε ότι το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» υλοποιείται σε 

ήδη διανοιγμένους αγροτικούς δρόμους (υφιστάμενους χωματόδρομους) και η εδαφική λωρίδα που 

καταλαμβάνουν οι υφιστάμενες αγροτικές οδοί, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου και κατά συνέπεια δεν 

απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις 

εγκεκριμένες μελέτες.  

 

Δ. Να βεβαιώσετε ότι το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» δεν αφορά 

δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

 

Ε. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, 

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

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

και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:  «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

 

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», 

- τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 (αρ. 

πρωτ.: 14575/24-07-2020 και ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-

Αγροτική Οδοποιία», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

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

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 (αρ. πρωτ.: 

14575/24-07-2020 και ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική 

Οδοποιία», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 4.036.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που περιλαμβάνει 

τα εξής υποέργα: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (κύριο υποέργο): «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΓΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 2.140.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με αντικείμενο τη 

βελτίωση - ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών οδών στην αγροτική περιφέρεια της Δημοτικής 

Ενότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς.  

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (κύριο υποέργο): «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.890.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με αντικείμενο τη 

βελτίωση - ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών οδών στην αγροτική περιφέρεια των 

Κοινοτήτων Στομίου και Ομολίου του Δήμου Αγιάς.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" με τίτλο: 

«Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

ΑΔΑ: 9ΞΟ2Ω6Ι-187



Σελίδα 5 από 5 

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

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

ΑΤ05 (αρ. πρωτ.: 14575/24-07-2020 και ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-

Αγροτική Οδοποιία», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία 

των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». 

 

Γ. Βεβαιώνουμε ότι το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» υλοποιείται σε 

ήδη διανοιγμένους αγροτικούς δρόμους (υφιστάμενους χωματόδρομους) και η εδαφική λωρίδα που 

καταλαμβάνουν οι υφιστάμενες αγροτικές οδοί, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου και κατά συνέπεια δεν 

απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις 

εγκεκριμένες μελέτες.  

 

Δ. Βεβαιώνουμε ότι το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» δεν αφορά 

δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

 

Ε. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για 

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

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

και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:  «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2021. 

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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