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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.05.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 5673 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

107/2021 
από το πρακτικό της 11ης/21.05.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 15ο : 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 ΑΤ11 (αρ. πρωτ.: 14578/24-

07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 

προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις για υποδομές που 

χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (Προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 21.05.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

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

5400/17.05.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 17.05.2021) 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. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Σκαρκάλης Χρήστος, 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. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β'). 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 15ο : 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 ΑΤ11 (αρ. πρωτ.: 14578/24-

07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 

προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις για υποδομές που 

χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (Προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο 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. 14578/24-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που 

χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», 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.  

 

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των ως άνω δυνητικών δικαιούχων για:  

 

1. Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού 

Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού 

και λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές) αρμοδιότητας του Δικαιούχου, 

βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). Το 

Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τόσο την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας όσο και τον 

περαιτέρω έλεγχο και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση (κατηγορίες 

προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ).  

 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι εξής δύο (2) επάλληλες φάσεις:  

1α) Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος: Ταχύς οπτικός έλεγχος (Τ.Ο.Ε.) της δομικής και μη δομικής 

τρωτότητας (σύμφωνα με την σχετική διαδικασία του Ο.Α.Σ.Π.) στις κρίσιμες υποδομές ιδιοκτησίας του 

Δικαιούχου. Βαθμονόμηση και αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τον Τ.Ο.Ε. και επιλογή 

εκείνης της ομάδας επισφαλών υποδομών για τις οποίες απαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω έλεγχος.  

1β) Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος: Εφαρμογή, στις κρίσιμες υποδομές που επιλέγονται βάσει 

του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, επί τόπου μη καταστροφικών δοκιμών, αποτύπωση και 

καταγραφή ή επαλήθευση διατομών (και οπλισμών όπου υπάρχουν) σε κρίσιμα δομικά στοιχεία καθώς και 

άλλων κρίσιμων δομικών δεδομένων, λήψη δοκιμίων, και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο, για την εκτέλεση 

προσεγγιστικών υπολογισμών αντοχής, με στόχο τον προσδιορισμό εκείνων των υποδομών που έχουν 

χαμηλή αντοχή και κρίνονται επισφαλή ή που είναι περισσότερο επισφαλή σε σχέση με τα υπόλοιπα που 

εξετάστηκαν, και επομένως χρήζουν άμεσα Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (σημείο 2). 

 

2. Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης 

για τις κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγούν κατόπιν της σχετικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης. Σε 

περίπτωση κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν και 

βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης.  

 

3. Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής 

Επάρκειας) κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν κατά το ανωτέρω σημείο 2.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ο προϋπολογισμός της πράξης εγγράφεται κατά στάδια, ανάλογα 

με την ωριμότητα αυτών, ειδικότερα:  

➢ Στην περίπτωση που δεν υφίσταται Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού 

Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών στον Δήμο, στο Τεχνικό Δελτίο της πρότασης υποβάλλεται μόνο το 

υποέργο του σημείου 1 (Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και 

Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών). Όταν το σημείο 1 ολοκληρωθεί, 

υποβάλλεται τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, με νέα εγγραφή υποέργου την εκπόνηση Μελέτης 

Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) των κρίσιμων υποδομών που προκύπτουν 
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βάσει της Έκθεσης Τεκμηρίωσης (ανωτέρω σημείο 2). Εφόσον η μελέτη ολοκληρωθεί βάσει του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, υποβάλλεται τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, με νέα εγγραφή 

υποέργου την υλοποίηση του έργου της μελέτης (ανωτέρω σημείο 3).  

➢ Στην περίπτωση που υφίσταται Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου 

Κρίσιμων Υποδομών στον Δήμο, στο Τεχνικό Δελτίο της πρότασης υποβάλλεται το υποέργο του 

σημείου 1β (Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου 

Κρίσιμων Υποδομών), και εφόσον αυτό ολοκληρωθεί, υποβάλλεται τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, 

με νέα εγγραφή υποέργου την εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής 

Επάρκειας) των κρίσιμων υποδομών που προκύπτουν βάσει της Έκθεσης Τεκμηρίωσης (ανωτέρω 

σημείο 2). Εφόσον η μελέτη ολοκληρωθεί βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, 

υποβάλλεται τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, με νέα εγγραφή υποέργου την υλοποίηση του έργου 

της μελέτης (ανωτέρω σημείο 3).  

➢ Στην περίπτωση που υφίστανται τόσο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού 

Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών όσο και οι Μελέτες Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα σημεία 1 και 2, και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο) των κρίσιμων υποδομών που 

προκύπτουν βάσει της Έκθεσης Τεκμηρίωσης, στο Τεχνικό Δελτίο της πρότασης υποβάλλεται το 

υποέργο υλοποίησης του έργου της μελέτης (ανωτέρω σημείο 3).  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 40.000.000 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) Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη, εφόσον απαιτείται.  

β) Παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

και ευφυή συστήματα διαχείρισης - διανομής – αποθήκευσης - κατανάλωσης ενέργειας (Φ/Β στη 

στέγη του κτιρίου, στους χώρους στάθμευσης, γεωθερμία, BMS/BEMS κ.α.), με επιλέξιμη δαπάνη 

έως 15% του προϋπολογισμού του έργου.  

γ) Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης με την συνεργασία των αρμόδιων 

επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ κλπ) και υπηρεσιών (πυροσβεστική, πολιτική προστασία κλπ), 

διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς 

από τον πληθυσμό με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση, προκειμένου να γνωρίζει ο πολίτης τι 

πρέπει να κάνει πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από ένα σεισμό, ώστε να προστατεύσει 

αποτελεσματικά τη ζωή και την περιουσία του. Παραγωγή υλικού προβολής και πληροφόρησης του 

κοινού για τον σκοπό της πρότασης (σε σχολεία, εκδηλώσεις, ημερίδες, παραγωγή υλικού 

προώθησης και προβολής, εμπλουτισμός ιστοσελίδας κ.α.). Οι «Δράσεις ενημέρωσης – 

πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης» είναι υποχρεωτικό υποέργο, επί ποινή αποκλεισμού, με 

συνολική επιλέξιμη δαπάνη έως 20.000 €. 

 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής μίας (1) αιτήσης χρηματοδότησης. Το συνολικό 

ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για τα σημεία 1 και 2 (Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος 

Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών & Εκπόνηση Μελέτης 

Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας), για κάθε Δικαιούχο, από το Πρόγραμμα είναι 120.000 

€ (προ ΦΠΑ) ενώ για το σημείο 3 (Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των μελετών Αποτίμησης – 

Ανασχεδιασμού), για κάθε Δικαιούχο, από το Πρόγραμμα είναι 500.000 € (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 31/05/2021. 
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Ο Δήμος Αγιάς αποσκοπώντας στην αξιοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στοχεύει στην ενίσχυση της αντισεισμικής θωράκισης η 

οποία έχει ως βασικό σκοπό την σταδιακή μείωση κάθε είδους επιπτώσεων για τους κατοίκους της χώρας 

και τη σταδιακή δημιουργία «αντισεισμικών πόλεων». Για το λόγο αυτό προτίθεται να υποβάλλει πρόταση 

στην Πρόσκληση ΑΤ11 για τη χρηματοδότησης της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ». Ο 

Δήμος Αγιάς ανήκει στην περίπτωση που δεν υφίσταται Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιου 

Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών στον Δήμο, όποτε  στην πρώτη φάση υποβάλλεται πρόταση 

μόνο για το υποέργο του σημείου 1 (Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και 

Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών). 

 

Πιο αναλυτικά, η πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ» είναι συνολικού προϋπολογισμού 

34.505,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

19.625,23€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η Εκπόνηση 

Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών αρμοδιότητας του 

Δήμου Αγιάς, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 

(Ο.Α.Σ.Π.). Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας όσο 

και την κατηγοριοποίηση των κρίσιμων υποδομών βάση των κριτηρίων του Ο.Α.Σ.Π. (κατηγορίες 

προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ) 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 14.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του 

Υποέργου 2 είναι η διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και εμπέδωση 

αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυσμό με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση, προκειμένου 

να γνωρίζει ο πολίτης τι πρέπει να κάνει πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από ένα σεισμό, ώστε να 

προστατεύσει αποτελεσματικά τη ζωή και την περιουσία του 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

 

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», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ11 (αρ. 

πρωτ.: 14578/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 

αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 34.505,23€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 

περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

19.625,23€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η Εκπόνηση 

Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών αρμοδιότητας του 

Δήμου Αγιάς, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 

(Ο.Α.Σ.Π.). Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας όσο 

και την κατηγοριοποίηση των κρίσιμων υποδομών βάση των κριτηρίων του Ο.Α.Σ.Π. (κατηγορίες 

προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ) 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 14.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του 

Υποέργου 2 είναι η διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και εμπέδωση 

αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυσμό με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση, προκειμένου 

να γνωρίζει ο πολίτης τι πρέπει να κάνει πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από ένα σεισμό, ώστε να 

προστατεύσει αποτελεσματικά τη ζωή και την περιουσία του 
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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 ΑΤ11 (αρ. πρωτ.: 14578/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: 

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 

οικισμών». 

 

Γ. 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 υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 

ένταξη και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ 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», 

- την υπ’ αριθμ. 22766/09.04.2020 ( Β΄1386) ΚΥΑ με θέμα: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ 

και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».»,  

- την υπ’ αριθμ. 6302/08-04-2021 (Β΄1399) ΚΥΑ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, 

συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386).», 

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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 (αρ. πρωτ.: 14578/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: 

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», 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», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ11 (αρ. 

πρωτ.: 14578/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 

αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 34.505,23€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 

περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

19.625,23€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η Εκπόνηση 

Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών αρμοδιότητας του 

Δήμου Αγιάς, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 

(Ο.Α.Σ.Π.). Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας όσο 

και την κατηγοριοποίηση των κρίσιμων υποδομών βάση των κριτηρίων του Ο.Α.Σ.Π. (κατηγορίες 

προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ) 
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2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 14.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του 

Υποέργου 2 είναι η διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και εμπέδωση 

αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυσμό με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση, προκειμένου 

να γνωρίζει ο πολίτης τι πρέπει να κάνει πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από ένα σεισμό, ώστε να 

προστατεύσει αποτελεσματικά τη ζωή και την περιουσία του 

 

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

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

ΑΤ11 (αρ. πρωτ.: 14578/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που 

χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: 

«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». 

 

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: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 107/2021. 

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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