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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 12.10.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  11501 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

218/2021 
από το πρακτικό της 23ης / 12.10.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 6ο : Έγκριση τροποποιημένης 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» και έγκριση 

παραχώρησης Κ/Χ για κατασκευή αντλιοστασίων. 

 

Σήμερα Τρίτη 12.10.2021, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 
τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  11388/08.10.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 08.10.2021) 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. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1  

Απόντες 

8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  που κλήθηκε νόμιμα αλλά δεν συμμετείχε. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 4577/03.10.2021 τεύχος Β').  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 
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/494899/
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Θέμα 6ο : Έγκριση τροποποιημένης 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» και έγκριση 

παραχώρησης Κ/Χ για κατασκευή αντλιοστασίων. 

 

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, δύνανται να χρηματοδοτηθούν: 

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

οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, 

- 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. 

 

Με την με αριθμό 193/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 4.950.000,00€ με το ΦΠΑ. 
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Ωστόσο η ΔΕΥΑ Αγιάς  προέβη στην επικαιροποίηση της μελέτης της εν λόγω πράξης προκειμένου να 

συμπεριλάβει το σύνολο των αναγκών που είναι επιλέξιμες στην Πρόσκληση. Επομένως, η ΔΕΥΑ Αγιάς 

έχει ως στόχο να υλοποιήσει την πράξη «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας 

Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου» συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00€ με το ΦΠΑ, που αφορά 

την συμπλήρωση των υφιστάμενων αποχετευτικών δικτύων των οικισμών Βελίκας Κ.Σωτηρίτσας, 

Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου. Ειδικότερα στους οικισμούς Βελίκας, Κ. Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου 

θα επεκταθούν τα δίκτυα συλλογής σε οδούς που διαμορφώθηκαν πρόσφατα και συγκεκριμένα για τον 

οικισμό Αγιοκάμπου το δίκτυο που θα υλοποιηθεί θα έχει μήκος 3669,62 για τον οικισμό Βελίκας το δίκτυο 

θα έχει μήκος 3995,72μ  και για τον οικισμό Σωτηρίτσας το δίκτυο θα έχει μήκος 3881,99μ.  Στον οικισμό 

της Αγιάς θα συμπληρωθεί τοπικά το δίκτυο συλλογής επί της οδού Αγιοκάμπου μήκους 678,88μ και επειδή 

η περιοχή αυτή είναι  υψομετρικά αποκομένη από το λοιπό δίκτυο, για να είναι δυνατή η σύνδεση 

απαιτείται η κατασκευή ενός μικρού αντλιοστασίου παροχής 10 μ3/ω. Επίσης στον οικισμό Μεταξοχωρίου 

θα συμπληρωθεί τοπικά το δίκτυο συλλογής εκατέρωθεν του ρέματος Μεταξοχωρίου μήκους 1043,19μ και 

για να είναι δυνατή η σύνδεση απαιτείται η κατασκευή δύο νέων μικρών αντλιοστασίων παροχής 10 μ3/ω. 

Ακόμη προβλέπεται η κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών ΡΕ συνολικού μήκους 979,59 μ. για τη μεταφορά 

λυμάτων στην ΕΕΛ και τέλος για τον πλήρη έλεγχο των νέων αντλιοστασίων καθώς και την εξασφάλιση 

της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών θα εγκατασταθούν συσκευές επέκτασης του συστήματος 

τηλεελέγχου τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΑ σε αυτά. 

 

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 εισηγούμαι: 

 

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). για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & 

Μεταξοχωρίου» συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 

περιλαμβάνει την εκτέλεση του κάτωθι υποέργου: 

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

Μεταξοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00€ 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 και την εγκατάσταση συστήματος 

τηλεελέγχου στα νέα αντλιοστάσια. 

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) 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 εγκρίνεται την παραχώρηση των Κοινόχρηστων Χώρων επί της οδό Αγιοκάμπου στην Κ. Αγιάς και 

εκατέρωθεν του ρέματος στην Κ Μεταξοχωρίου για την κατασκευή των αντλιοστασίων, στις θέσεις 

όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο των Οριζοντιγραφιών Ο.2.1 και Ο.2.2 αντίστοιχα. 

4. Να εξουσιοδοτήσετε τον 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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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’ 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)», 

- την υπ’ αριθμ. 193/2021 (ΑΔΑ: ΨΓ6ΖΩ6Ι-ΩΑΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

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» και έγκριση παραχώρησης Κ/Χ για κατασκευή 

αντλιοστασίων, 

- την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
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). για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου» 

συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει την 

εκτέλεση του κάτωθι υποέργου: 

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

Μεταξοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00€ (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 και την εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου στα νέα 

αντλιοστάσια. 

 

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) 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. Εγκρίνουμε την παραχώρηση των Κοινόχρηστων Χώρων επί της οδό Αγιοκάμπου στην Κ. Αγιάς και 

εκατέρωθεν του ρέματος στην Κ Μεταξοχωρίου για την κατασκευή των αντλιοστασίων, στις θέσεις 

όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο των Οριζοντιγραφιών Ο.2.1 και Ο.2.2 αντίστοιχα. 

 

4. 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.  

ΑΔΑ: ΨΘΖΕΩ6Ι-ΨΥ8



Σελίδα 5 από 5 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 218/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΨΘΖΕΩ6Ι-ΨΥ8
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