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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

                                    Ορθή Επανάληψη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.03.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 3180 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

63/2021 
από το πρακτικό της 7ης/24.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 15ο : Έγκριση υποβολής Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

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

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 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/
ΑΔΑ: 6Ν9ΦΩ6Ι-478
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Θέμα 15ο : Έγκριση υποβολής Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

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

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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

 

Με την με αριθμό 190/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγιάς αποδεχτήκαμε την με αριθ. πρωτ.: 

60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφαση ένταξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με ποσό χρηματοδότησης 

868.000,00€ 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. 

 

Σύμφωνα με το υποβληθέν και εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, η εν λόγω πράξη αφορά στη βελτίωση 

υφιστάμενων αγροτικών οδών στην ΔΚ Αγιάς και στην ΤΚ Νερομύλων, συνολικού  μήκους περίπου 

2542+353=2895 μ  και 1200μ αντίστοιχα. Το πρώτο τμήμα εκτείνεται από την Δ.Κ. Αγιάς προς νότο 

οδηγώντας στην αγροτική περιφέρεια Αγιάς και καταλήγει στο ύψος της εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυμάτων της Αγιάς. Το δεύτερο τμήμα ξεκινάει 670 m νοτιοδυτικά του πέρατος του πρώτου τμήματος – 

μεσολαβεί ασφαλτοστρωμένο τμήμα οδού - και καταλήγει σε συμβαλλόμενη αγροτική οδό που εξυπηρετεί 

κτηνοτροφικές μονάδες. 

 

Δεδομένου ότι κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που βελτιώνεται στην ΔΚ Αγιάς, διέρχεται ο κεντρικός 

αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων στην ΕΕΛ, απαιτείται η μετατόπιση τμήματος του δικτύου καθώς και η 

μετατόπιση (ανύψωση, μετακίνηση των υφιστάμενων φρεατίων). Τα δίκτυα ΟΚΩ όμως αφορούν αγωγούς 

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 χειρωνακτικά μέσα ή χειρωνακτική υποβοήθηση. 

 

Με βάση την περιπ. 2 της παρ. Δ. της με αριθ. πρωτ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) 

απόφασης ένταξης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»: «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 40411/02-08-2018 Πρόσκληση ΙV 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 αποχέτευσης, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η βελτίωση 

της αγροτικής οδοποιίας, που ανέρχεται σε 140.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την με αρ. πρωτ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφαση ένταξης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

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

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών 

3. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης ένταξης, 

εισηγούμαι με απόφασή σας 

 

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

προϋπολογισμού 140.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 

 

ΑΔΑ: 6Ν9ΦΩ6Ι-478
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Β. Να εγκρίνετε την υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

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

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» που περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού σύμβασης 333.000,59€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που στη βελτίωση 

υφιστάμενων αγροτικών οδών στην ΔΚ Αγιάς και στη ΤΚ Νερομύλων. 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» συνολικού 

προϋπολογισμού 140.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά τις απαιτούμενες 

εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ αποχέτευσης προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η 

βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας (Υποέργο 1). 

 

 

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. . 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφαση ένταξης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- 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 υπ’ αριθμ. 39/2018 ενοποιημένη μελέτη για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Αγιάς», συνολικού ποσού 868.000,00€ (με το ΦΠΑ), η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

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

140.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

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

140.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 

 

2. Την υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» που περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού σύμβασης 333.000,59€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που στη βελτίωση 

υφιστάμενων αγροτικών οδών στην ΔΚ Αγιάς και στη ΤΚ Νερομύλων. 

- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» συνολικού 

προϋπολογισμού 140.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά τις απαιτούμενες 

εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ αποχέτευσης προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η 

βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας (Υποέργο 1). 

 

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

ενέργειες. 

 

ΑΔΑ: 6Ν9ΦΩ6Ι-478



Σελίδα 4 από 4 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2021. 

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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