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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 13.05.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 5222 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

92/2021 
από το πρακτικό της 10ης/13.05.2021 κατεπείγουσας και δια περιφοράς  

 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: «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». 

 

 

Σήμερα Πέμπτη 13.05.2021, από ώρα 10:00 - 10:30 π.μ. συνεδρίασε κατεπειγόντως και δια περιφοράς η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5166/12.05.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 12.05.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Από τα απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητής τηλεφωνίας διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη νόμιμης απαρτίας αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών δήλωσαν:  

  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  

 

Για τα διαδικαστικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Η συνεδρίαση διεξήχθη δια περιφοράς και 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. 

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν την παρουσία τους και απέστειλαν την ψήφο τους με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο διάστημα που ορίσθηκε με την πρόσκληση της 

συνεδρίασης και συγκεκριμένα την Πέμπτη 13.05.2021 από ώρα 10:00 π.μ. – 10:30 π.μ. 

 

 

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: «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». 

 

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

 

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. 

 

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς 

που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της 

επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας: 

(α) την εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων, 

(β) τη δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων, 

(γ) τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και 

(δ) την αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν 

εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 

ΨΡ96465ΧΘ7-Χ7Τ). 

 

Οι προτάσεις πρέπει να συμβάλουν στους στόχους του εγκεκριμένου και αναθεωρημένου οικείου 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α., Π.Υ.Σ. 49/2015), όπως ισχύει. 

 

Οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να προβλέπονται, ή τουλάχιστον να μην αποκλείονται, στο εγκεκριμένο 

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του οικείου Δήμου (ΤΣΔΑ). 

Στο πλαίσιο των δράσεων προβλέπονται: 

(α) Προγράμματα «Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων», 

(β) Δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», 

(γ) Δημιουργία «Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (ΣΜΑ), 

(δ) Αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» 

 

Επιπλέον σημειώνεται ότι οι Δήμοι την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την διαχείριση των αποβλήτων, 

περιλαμβανομένων των ανακυκλώσιμων υλικών, που παράγονται εντός των ορίων του και .έχουν 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την προώθηση της ανακύκλωσης εντός των ορίων 

τους. 

 

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας ορίστηκε ο «Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 1277 Β/15.4.2019). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Κανονισμό Τιμολόγησης οι ΟΤΑ Α’ 

Βαθμού δικαιούνται μείωσης των συντελεστών τιμολόγησης βάσει των επιδόσεων στην ανακύκλωση. 

 

Δηλαδή, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ανακύκλωσης σε κάθε Δήμο, τόσο λιγότερα θα πληρώνει στο 

ΦΟΔΣΑ για τη διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων του.  

 

Κατά συνέπεια, ο Δήμος έχει σαφές αλλά και σημαντικό οικονομικό κίνητρο για να αυξήσει την 

ανακύκλωση, καθόσον μπορεί να επιτύχει μείωση έως 25% της τιμολόγησης για το σύνολο των 

απορριμμάτων του, βάσει του Πίνακα 2 που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του Άρθρου 3 του νέου νέος 

«Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)», που ακολουθεί: 
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«Ως τελική ποσοστιαία απομείωση κάθε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των 

περιπτώσεων α, β και γ.». 

 

Αναμένεται, λοιπόν, ότι θα υπάρξει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για τις ποσότητες που δεν 

ανακυκλώνονται και οδηγούνται προς διαχείριση από τον αρμόδιο ΦΟΔΣΑ λόγω της εφαρμογής σχετικού 

«τέλους» (ανεξάρτητα εάν αυτό θα ορίζεται ως «τέλος κυκλικής οικονομίας» είτε ως «τέλος ταφής»). 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 220.000.000,00 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) Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον 

απαιτείται. 

β). Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη, εφόσον απαιτείται 

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

στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 € χωρίς ΦΠΑ 

δ) Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης, με όλα τα απαραίτητα μέτρα 

πληροφόρησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας που θα λάβει ο Δικαιούχος, με επιλέξιμη δαπάνη έως 10% 

του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου.  

 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής μίας (1) αιτήσης χρηματοδότησης, με μέγιστο 

συνολικό αριθμό τριών (3) κύριων υποέργων (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις και η 

αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.) 

 

Τα προτεινόμενα έργα/δράσεις δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής/οικονομικής 

εκμετάλλευσης, ή λόγω τοπικής ή περιορισμένης εμβέλειας να μην προκαλείται στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.  

 

Ο Δήμος Αγιάς αποσκοπώντας στην αξιοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στοχεύει στην δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», οι 

οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυτόνομη εφαρμογή τους χωρίς να απαιτούν, ως προϋπόθεση 

εφαρμογής τους, είτε την ύπαρξη άλλων αναγκαίων υποδομών (π.χ. κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων 

υλικών κ.α.), είτε τη μεταφορά των αποβλήτων αυτών εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, ώστε να 

μεταφερθούν σε σχετικές υποδομές (π.χ. κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.). Σκοπός είναι να 
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εξασφαλίζουν το βέλτιστο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την εφαρμοζόμενη διαδικασία 

της ανακύκλωσης. Ο Δήμος Αγιάς προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στην Πρόσκληση ΑΤ04 για τη 

χρηματοδότησης της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.232.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας : 

 

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

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  στον Άξονα Προτεραιότητας: 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 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», συνολικού προϋπολογισμού 2.232.000,00 

ευρώ, που περιλαμβάνει το υποέργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

2. Να αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

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

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

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

του Άξονα Προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

3. Να εξουσιοδοτήσετε τον 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 υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» που 

περιλαμβάνει το υποέργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

4. Να ορίσετε Υπεύθυνο της πράξης και Υπεύθυνο επικοινωνίας για την υλοποίηση της πράξης 

την υπάλληλο του Δήμου Αγιάς Μπαρτζώκα Αθανασία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή την Ντουλούλη Ευμορφία, υπάλληλο του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

5. Να ορίσετε Υπεύθυνο Οικονομικής Παρακολούθησης της πράξης τον υπάλληλο του Δήμου 

Αγιάς Σπανό Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή τον 

Γώγο Γρηγόριο, υπάλληλο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

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. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019 (Β΄ 1277) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Κανονισμός τιμολόγησης 

Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)», 

- την υπ. αριθμ. πρωτ. 18214/29-09-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο «Χωριστή συλλογή 

Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» στο πλαίσιο 

του Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»,  

- την υπ’ αριθμ. 91/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της μελέτης και των 

τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΓΙΑΣ”». 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματος κινητής 

τηλεφωνίας κατά την οποία τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας 

δήλωσαν «παρών» 
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Σελίδα 5 από 5 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

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

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

πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 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», συνολικού προϋπολογισμού 2.232.000,00 ευρώ, που περιλαμβάνει το υποέργο: 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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

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

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

Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

 

3. 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: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» που περιλαμβάνει το υποέργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

4. Ορίζουμε Υπεύθυνο της πράξης και Υπεύθυνο επικοινωνίας για την υλοποίηση της πράξης την 

υπάλληλο του Δήμου Αγιάς Μπαρτζώκα Αθανασία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή την Ντουλούλη Ευμορφία, υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

 

5. Ορίζουμε Υπεύθυνο Οικονομικής Παρακολούθησης της πράξης τον υπάλληλο του Δήμου Αγιάς 

Σπανό Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή τον Γώγο 

Γρηγόριο, υπάλληλο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Τα μέλη της επιτροπής Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας απέστειλαν μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείο με την εξής τοποθέτηση: «Επειδή αδυνατούμε να επεξεργαστούμε τα σοβαρά αυτά θέματα σε 

τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δηλώνουμε “Παρών”». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/2021. 

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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