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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.:  11505 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

222/2021 
από το πρακτικό της 23ης / 12.10.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 10ο : Αποδοχή της υπ’ αριθ. 3707/9-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΡ37ΛΡ-5Σ1) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5091211. 

 

 

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/
ΑΔΑ: ΩΜΧ5Ω6Ι-ΘΦΖ
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Θέμα 10ο : Αποδοχή της υπ’ αριθ. 3707/9-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΡ37ΛΡ-5Σ1) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5091211. 

 

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

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 3707/9-9-2021 

(ΑΔΑ: ΨΥΡ37ΛΡ-5Σ1) Απόφαση ένταξης της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του 

περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 

5091211. 

 

Με την υπ’ αριθ. 30/2021 (ΑΔΑ: 60ΥΖΩ6Ι-3ΞΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, 

Δήμου Αγιάς, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 για την υποβολή και υποστήριξη υλοποίησης της πράξης: «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Δημαρχείου Ζαγοράς-Μουρεσίου».  

 

Βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου της ανωτέρω Προγραμματικής, Φορέας Υλοποίησης/Δικαιούχος της 

πράξης είναι ο Δήμος Aγιάς. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Π.Σ. στις υποχρεώσεις του Δήμου Αγιάς 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής: α) Να ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, 

όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται 

στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, καθώς και β) να παρακολουθεί τις χρηματοροές και να 

πραγματοποιεί τις πληρωμές του Έργου. 

 

Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης (συνολικός προϋπολογισμός έργου) για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται 

σε 230.000,00 ευρώ, με κωδικό ΣΑ: ΕΠ0061 και κωδικό εναρίθμου πράξης 2021ΕΠ00610050. 

 

Περιεχόμενο της πράξης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Ζαγοράς, (πρώην 

αρχοντικό Φρόνιμου, αγωνιστή της επανάστασης). Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο Ενεργειακής 

Κατηγορίας Z, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β με βελτίωση των ενεργειακών 

χαρακτηριστικών του. 

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις: 

- Αντικατάσταση του υπάρχοντος παλαιού καυστήρα πετρελαίου με νέο σύστημα αντλιών θερμότητας 

αέρα – αέρα τύπου VRV, τόσο για θέρμανση όσο και για τη ψύξη του κτιρίου. 

- Αντικατάσταση όλων των ξύλινων κουφωμάτων (παράθυρα, μπαλκονόπορτες, πόρτες), με νέα 

ακριβώς ίδιων μορφολογικών χαρακτηριστικών, για να μην αλλοιωθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας 

του κτιρίου, τα οποία θα πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης 

κτιρίων. 

- Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων του κτιρίου με νέα οικονομικά τεχνολογίας LED. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιη΄, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «την αποδοχή πάσης φύσεως 

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 

επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, 

καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της 

παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177). 

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης και να ακολουθήσει η διαδικασία της υλοποίησης 

της πράξης, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 
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Α. Να αποδεχτείτε την υπ’ αριθ. 3707/9-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΡ37ΛΡ-5Σ1) Απόφαση ένταξης της Πράξης: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στον Άξονα 

Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5091211, συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Β. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, 

για την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης της πράξης, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για την 

τήρηση των όρων της απόφασης ένταξης-χρηματοδότησης και την υλοποίηση της πράξης. 

 

Γ. Να ορίσετε ως Υπεύθυνο Λογαριασμού για την εκτέλεση των πληρωμών της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο Γώγο.  

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιη΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

-  την υπ’ αριθμ. 3707/9-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΡ37ΛΡ-5Σ1) Απόφαση ένταξης της Πράξης: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στον Άξονα 

Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5091211, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. 3707/9-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΡ37ΛΡ-5Σ1) Απόφαση ένταξης της Πράξης: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στον Άξονα 

Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5091211, συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

 

Β. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης της πράξης, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για την τήρηση 

των όρων της απόφασης ένταξης-χρηματοδότησης και την υλοποίηση της πράξης. 

 

Γ. Ορίζουμε Υπεύθυνο Λογαριασμού για την εκτέλεση των πληρωμών της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», τον ταμία του Δήμου Γρηγόριο Γώγο.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 222/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΩΜΧ5Ω6Ι-ΘΦΖ
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