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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 12 Μαΐου 2021 

Αριθμός Πρωτ.: 5166 

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr       
Θέμα: Πρόσκληση σε 10η / 13.05.2021 δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

 

 

       Προς: 

       (Πίνακας αποδεκτών*) 

 

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αγιάς που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13.05.2021, από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ., 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020) η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 5 εδάφια α’-γ’ του 

ν. 3852/ 2010 και την εγκύκλιο 426/77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: 

1. Η πράξη: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης 

Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», για την οποία υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με βάση τις υπ’ αριθ. 191/2020 (ΑΔΑ: Ω03ΔΩ6Ι-ΑΤΚ) και 192/2020 (ΑΔΑ: 

ΩΜ5ΘΩ6Ι-34Ε) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, βρίσκεται σήμερα στη φάση 

της αξιολόγησης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ). 

Ωστόσο, μετά την έκδοση της ΚΥΑ 6302/8-04-2021 (ΦΕΚ 1399/2021/Τεύχος Β΄) - που θέτει ανά Δήμο 

ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο 

Πρόγραμμα - είναι απολύτως αναγκαία η άμεση τροποποίηση του προϋπολογισμού των υποβληθέντων 

υποέργων, για την προσαρμογή της πρότασης στο καθοριζόμενο ανώτατο επιλέξιμο ποσό για το Δήμο μας. 

Ως εκ τούτου καθίσταται κατεπείγουσα η ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την 

τροποποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η θετική 

αξιολόγηση της πρότασης και να υπάρξει η δυνατότητα έκδοσης Απόφαση Ένταξης της πράξης, που είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την εκτέλεσή της. 

 

2. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) εξέδωσε την υπ. αριθμ. πρωτ. 18214/29-09-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή 

συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» στο πλαίσιο 

του Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», απευθυνόμενη στους Δήμους για υποβολή προτάσεων 

έργων/πράξεων χρηματοδότησης. 

Ωστόσο, μετά την έκδοση της ΚΥΑ 6302/8-04-2021 (ΦΕΚ 1399/2021/Τεύχος Β΄), που θέτει ανά Δήμο 

ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο 

Πρόγραμμα. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό και τον Προγραμματισμό του Δήμου Αγιάς για την 

υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Αγιάς» θα πρέπει να αξιολογηθεί ως πρόταση με 

σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υποβολή της πρότασης 

και να υπάρξει η δυνατότητα έκδοσης Απόφαση Ένταξης της πράξης, καθίσταται κατεπείγουσα η ανάγκη 

συνεδρίασης της Οικονομικής για την υποβολή της εν λόγω πρότασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr


 

Σελίδα 2 από 3 

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να αποστείλουν την ψήφο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα 

κινητής τηλεφωνίας στο Γραμματέα της Επιτροπής κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, δηλαδή 

την Πέμπτη 13.05.2021 από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ. 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:  

 

Θέμα 01: Έγκριση τροποποίησης 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». (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 02: Έγκριση υποβολής τροποποιημένης 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». 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 03: Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ». (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 04: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 (αρ. πρωτ.: 18214/29-09-2020) με τίτλο: «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, 

Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ». (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών). 

 

«Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε 

εγκαίρως, ώστε να συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος». 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

       της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

         Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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* Πίνακας αποδεκτών: 

1. Δήμαρχος Αγιάς (Πρόεδρος Επιτροπής). 

2. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Τακτικά  - Αναπληρωματικά). 

3. Αντιδήμαρχοι Δήμου Αγιάς. 

4. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Κοινοποίηση: 

1. Γρηγόριο Καλαγιά, επικεφαλής παράταξης «Δώτιο Πεδίο». 

2. Ιωάννη Κασίδα, επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς». 

3. Αλεξανδρίδου Βασιλική, επικεφαλής παράταξης «Ενωμένοι Μπορούμε». 

4. Γραφείο Δημάρχου. 

5. Γραφείο Τύπου Δήμου Αγιάς. 


