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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 19.07.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  8340 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

149/2021 
από το πρακτικό της 15ης19.07.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 5ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 

κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340), για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων 

αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου». 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 19.07.2021, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

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

8265/15.07.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 15.07.2021) 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. Ιωάννης Αγγελάκα, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

Απόντες 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 8. Κορδίλας Δημήτριος 

 

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') και την  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/09.07.2021 (ΦΕΚ 3066/09.07.2021 τεύχος Β') .  

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/470433/
https://dimosnet.gr/blog/laws/470433/
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Θέμα 5ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 

κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340). για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων 

αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου». 

 

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

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» δημοσίευσε την υπ’ αριθ. 9844/3-12-2018 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 14.29.14.17 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340) με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», απευθυνόμενη στις 

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και στους Συνδέσμους Ύδρευσης 

Αποχέτευσης, για την υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων χρηματοδότησης. 

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης αφορούν στην ακόλουθη δράση του 

ειδικού στόχου 29 του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. Δράση 14.6ii.29.14.17: έργα συλλογής και 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 

ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

 

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 

θα πρέπει να αφορούν σε νέα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων τα οποία διαθέτουν 

εγκεκριμένη μελέτη (εγκεκριμένο το στάδιο μελέτης το οποίο απαιτείται για την εφαρμογή της επιλεγείσας 

μεθόδου δημοπράτησης) για όλα τα υποέργα –εργολαβίες και εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, ή 

έχουν σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία ή υποέργα με υπογεγραμμένη σύμβαση που αφορούν στην 

σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους 

οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) και συμβάλλουν :  

• Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ  

• Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με πληθυσμό 

2.000-15.000 ικ με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

(91/271/ΕΟΚ) 

• Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή 

στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης 

 

Ως εκ των ανωτέρω, σύμφωνα με την Πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν: 

- Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, εν συντομία ΔΑ) σε 

οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, 

- Έργα συμπλήρωσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού δικτύων αποχέτευσης (ΔΑ) ακαθάρτων 

(εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα με τις διακλαδώσεις των ιδιωτικών συνδέσεων) σε οικισμούς Α΄, 

Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας, εφόσον διασφαλίζονται τα εξής: α) ο εκσυγχρονισμός του ΔΑ 

αποκαθιστά τις δυσλειτουργίες του συστήματος συλλογής που οφείλονται είτε σε παλαιότητα ή σε 

κατασκευαστική αστοχία, β) η επέκταση του ΔΑ αφορά περιοχές με εφαρμοσμένο ρυμοτομικό 

σχέδιο και οικιστική πυκνότητα τουλάχιστον 40 κατοίκους ανά εκτάριο και γ) τα λύματα από την 

περιοχή των έργων οδηγούνται προς επεξεργασία σε λειτουργούσα ΕΕΛ σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ή σε υφιστάμενη ΕΕΛ σε μη συμμόρφωση για την οποία όμως είτε ήδη 

υλοποιείται έργο λειτουργικής αναβάθμισης ή πρόκειται να υλοποιηθεί ταυτόχρονα με το έργο του 

ΔΑ , δ) στα απαιτούμενα έργα ΔΑ περιλαμβάνεται και η αναγκαία αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού 

των αντλιοστασίων για τον επιλέξιμο πληθυσμό σχεδιασμού 20ετίας (έως 130% του σημερινού 

πληθυσμού αιχμής του ΥΠΕΝ). Για τα έργα εκσυγχρονισμού του ΔΑ και των αντλιοστασίων θα 
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πρέπει να έχει παρέλθει 20 ετία από την ημερομηνία βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών 

κατασκευής τους εφόσον έχουν συγχρηματοδοτηθεί σε προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, 

- Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, 

- Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Γ προτεραιότητας εφόσον 

τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί. 

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

2014-2020 

 

Η ΔΕΥΑ Αγιάς έχει ως στόχο να υλοποιήσει την πράξη «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας 

Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου», που αφορά την συμπλήρωση των υφιστάμενων 

αποχετευτικών δικτύων των οικισμών Βελίκας Κ.Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου.  

 

Δεδομένου ότι η ΔΕΥΑ Αγιάς δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια, σύμφωνα με την παράγραφο 

1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β΄ 1386), προτείνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με 

το Δήμο Αγιάς, ο οποίος θα αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν, ως Φορέας Υλοποίησης 

της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & 

Μεταξοχωρίου». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

 

1. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία 

του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας 

Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου» συνολικού προϋπολογισμού 4.950.00,00€ με το ΦΠΑ ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει την εκτέλεση του κάτωθι υποέργου: 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & 

Μεταξοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 4.950.00,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η συμπλήρωση των υφιστάμενων αποχετευτικών 

δικτύων των οικισμών Βελίκας, Κ. Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου που 

εντάσσονται στους οικισμούς Γ Προτεραιότητας και βρίσκονται σε συμφωνία με το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

 

2. Να αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 14: 

«Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων 

(ΤΣ)»     σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 

3340) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 

91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ». 

 

3. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για 

την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.  
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Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

- Αθανάσιος Τριανταφύλλου, μέλος της Επιτροπής: «Εγώ προσωπικά καταψήφισα την προγραμματική 

σύμβαση και στο ΔΣ της ΔΕΥΑ σε ότι αφορά τουλάχιστον τα παράλια της Σωτηρίτσας. Θεωρώ ότι δεν 

εξωραΐζεται η κατάσταση στο περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει διαπραχθεί στη Σωτηρίτσα με την 

επιστητή αυθαιρεσία. Θεωρώ την τήρηση και την αναγκαιότητα για ρυμοτομικές παρεμβάσεις στην 

περιοχή εντονότερη από τα μερεμέτια που προτείνονται με τη συγκεκριμένη προγραμματική. Για τους 

λόγους αυτούς εγώ θα καταψηφίσω την προγραμματική σύμβαση, αλλά και την υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης της πράξης». 

 

- Αντώνης Γκουντάρας, Πρόεδρος της Επιτροπής: «Το γεγονός ότι σε μια περιοχή δεν μπορούμε να 

τελειώσουμε τις πολεοδομικές μελέτες, χωρίς δική μας ευθύνη αφού αυτή η αρμοδιότητα ανήκει ακόμα 

στο Κράτος, δε σημαίνει ότι θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και θα παραδοθούμε, αλλά σημαίνει ότι 

δίνουμε μάχες να φέρουμε έργα τα οποία έχουν σαφώς περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σαφώς βάζουν 

την περιοχή ένα βήμα μπροστά. Απορώ δηλαδή πως ένας άνθρωπος είναι κατά, ενώ θέλει την 

ανάπτυξη του τόπου, στην κατασκευή των δικτύων της ύδρευσης και του βιολογικού καθαρισμού. Είναι 

πράγματα που δεν συνάδουν. Δεν γίνεται να θέλουμε και την πρόοδο και την προστασία του 

περιβάλλοντος και ταυτόχρονα να μην θέλουμε δίκτυα λυμάτων». 

 

 

 

 

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. 9844/3-12-2018 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 14.29.14.17 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

3340) του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με 

τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», 

- τους όρους συμμετοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία 

του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) με τίτλο: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου 

Αγιάς & Μεταξοχωρίου» συνολικού προϋπολογισμού 4.950.00,00€ με το ΦΠΑ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει την εκτέλεση του κάτωθι υποέργου: 
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Σελίδα 5 από 5 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & 

Μεταξοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 4.950.00,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η συμπλήρωση των υφιστάμενων αποχετευτικών 

δικτύων των οικισμών Βελίκας, Κ. Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου που 

εντάσσονται στους οικισμούς Γ Προτεραιότητας και βρίσκονται σε συμφωνία με το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

 

2. Αποδεχόμαστε τους όρους συμμετοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 

91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ». 

 

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 του 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.  

 

Καταψήφισε ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/2021. 

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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