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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.: 3179 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

62/2021 
από το πρακτικό της 7ης/24.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 14ο : Έγκριση υποβολής 2ου Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

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

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 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 14ο : Έγκριση υποβολής 2ου Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

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

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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

 

Με την με αριθμό 52/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 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. 

 

Με την με αριθμ.  125/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΠΦΩ6Ι-ΒΕΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του 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.  

 

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

υπάρχουν δίκτυα ΟΚΩ δεδομένου του κτιρίου της παλαιάς κρεαταγοράς. Προκειμένου, λοιπόν, να είναι 

δυνατή η υλοποίηση του έργου απαιτείται η μετακίνηση των δικτύων ΟΚΩ που διέρχονται από την ζώνη 

κατάλληψης του. Τα δίκτυα ΟΚΩ αφορούν αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης που βρίσκονται σε 

λειτουργία και βασική απαίτηση των εργασιών είναι να ληφθεί κάθε είδους μέριμνα ώστε η διακοπή της 

εξυπηρέτησης των καταναλωτών να περιοριστεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αυτό απαιτεί την χρήση 

ειδικών εξαρτημάτων που επιτρέπει επεμβάσεις σε εν λειτουργία αγωγούς και εκτέλεση εργασιών με 

χειρονακτικά μέσα ή χειρωνακτική υποβοήθηση. 

 

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».  

 

Σύμφωνα, δε, με την με αρ. πρωτ 65574/19-11-2018 Πρόσκληση του Προγράμματος, επιλέξιμες είναι και 

οι Δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας. Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με προεκτίμηση κόστους 

από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου. 

 

Η ΔΕΥΑ Αγιάς κατόπιν σχετικού αιτήματος, μας απέστειλε την εκτίμηση κόστους για τις απαιτούμενες 

εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ ύδρευσης και αποχέτευσης προκειμένου να υλοποιηθεί 

απρόσκοπτα η κατεδάφιση της Παλαιάς κρεαταγοράς και η ανέγερση του δημοτικού καταστήματος Αγιάς 

που ανέρχεται σε «Δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας» ποσού 124.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.   
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

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

«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς», 

2. τη μεταφορά του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, 

3. την με αριθμ.  125/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΠΦΩ6Ι-ΒΕΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, 

4. την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης ένταξης, 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε την μελέτη «Δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας» συνολικού  

προϋπολογισμού 124.000,00 ΕΥΡΏ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 

 

Β. Να εγκρίνετε την υποβολή 2ου 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. 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» συνολικού 

προϋπολογισμού 124.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά τις απαιτούμενες 

εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ ύδρευσης και αποχέτευσης προκειμένου να υλοποιηθεί 

απρόσκοπτα η κατεδάφιση της Παλαιάς κρεαταγοράς (Υποέργο 2) και η ανέγερση του δημοτικού 

καταστήματος Αγιάς (Υποέργο 3). 

 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

- Ιωάννης Αγγελάκας, που είπε τα εξής:  «Είναι γνωστή η διαφωνία μας για την εκτέλεση του 

συγκεκριμένου έργου. Θα καταψηφίσουμε». 

 

ΑΔΑ: ΨΡ0ΤΩ6Ι-ΦΨ8



Σελίδα 4 από 5 

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. 18399/07.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) απόφαση ένταξης του έργου: 

«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς», 

- την με υπ’ αριθμ.  125/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΠΦΩ6Ι-ΒΕΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«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”», 

- 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,  

- την μελέτη «Δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας» συνολικού  προϋπολογισμού 

124.000,00 ΕΥΡΏ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε: 

1. Τη μελέτη «Δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας» συνολικού  προϋπολογισμού 

124.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 

 

2. Την υποβολή 2ου 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€ (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€ 

(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. 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» συνολικού 

προϋπολογισμού 124.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά τις απαιτούμενες 

εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ ύδρευσης και αποχέτευσης προκειμένου να υλοποιηθεί 

απρόσκοπτα η κατεδάφιση της Παλαιάς κρεαταγοράς (Υποέργο 2) και η ανέγερση του δημοτικού 

καταστήματος Αγιάς (Υποέργο 3). 

 

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

ενέργειες. 

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 
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Σελίδα 5 από 5 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2021. 

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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