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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                         

Αγιά, 24.02.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  1738 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

27/2022 
από το πρακτικό της 4ης / 23.02.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 

της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 23.02.2022, ώρα 01:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1534/18.02.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 18.02.2022) 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 (Αντιπρόεδρος) 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

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 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 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
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Θέμα 2ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 

της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.): «Οι μελέτες των έργων και παροχής 

υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005 

(ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους Συνδέσμων τους συντάσσονται και 

θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.)».  

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 10/2022 μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας 

“Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 690.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

 

Το έργο αφορά την βελτίωση-ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός 

Δήμητρας-Μαρμαρίνης” συνολικού μήκους 4.300μ που βρίσκεται εντός του αγροκτήματος αναδασμού 

της κοινότητας Δήμητρας και του αγροκτήματος αναδασμού της κοινότητας Μαρμαρίνης. Οι εργασίες 

που θα υλοποιηθούν αφορούν την διαμόρφωση του καταστρώματος με συμπυκνούμενο υλικό και 

ασφαλτόστρωση σε συνολικό μήκος 4.300μ και τυπική διατομή Ζ2 σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ. 

 

Ο εν λόγω δρόμος που προτείνεται για βελτίωση-ασφαλτόστρωση αποτελεί ήδη διανοιγμένη χωμάτινη οδό 

εντός του αγροκτήματος αναδασμού της κοινότητας Δήμητρας και του αγροκτήματος αναδασμού της 

κοινότητας Μαρμαρίνης και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση του έργου. 

Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου πόλης περιοχή και συνδέεται από την πλευρά της Μαρμαρίνης με υφιστάμενο 

αγροτικό δίκτυο δρόμων, ενώ από την πλευρά της Δήμητρας συνδέεται με συνεχές ασφαλτοστρωμένο 

δίκτυο.  

 

Επίσης, ο εν λόγω αγροτικός δρόμος δεν εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία καθώς δεν αποτελεί μέρος του 

ευρύτερου οδικού δικτύου, παρά μόνο την πρόσβαση σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις. 

 

Ο σκοπός της βελτίωσης-ασφαλτόστρωσης της αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης”  

είναι:  

1. να δημιουργήσει καλύτερη πρόσβαση στις αγροτικές καλλιέργειες και στις κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, με στόχο:  

• τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων,  

• την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων,  

• καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. 

2. Να βελτιώσει την λειτουργικότητα του εν λόγω δρόμου δεδομένου ότι λόγω του είδους των 

καλλιεργειών που καλλιεργούνται σε μεγάλη κλίμακα στην περιοχή (σιτηρά, δενδρώδεις 

καλλιέργειες και κηπευτικά) καθώς και λόγω των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν,  

απαιτείται η ομαλή πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την περίοδο του χειμώνα, παρά τις 

συνεχόμενες βροχοπτώσεις και τις άσχημες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν και οι 

οποίες καθιστούν την εν λόγω οδό απροσπέλαστη, προκαλώντας ζημίες στα γεωργικά μηχανήματα, 

στα παραγόμενα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και πολλές φορές κινδύνους τραυματισμού 

στους χειριστές τους.  

3. Να αυξήσει την οδική ασφάλεια, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των χειριστών μεγάλων 

αγροτικών μηχανήματων (συγκομιδής, μεταφοράς κλπ) αλλά και των οδηγών ΙΧ, δεδομένου ότι  

λόγω της υφιστάμενης κατάστασης πολλοί αγρότες, κτηνοτρόφοι αλλά και χειριστές μεγάλων 

αγροτικών μηχανήματων χρησιμοποιούν, για την πρόσβαση τους στα αγροκτήματα αναδασμού 

Δήμητρας και Μαρμαρίνης, το εφαπτόμενο με τα αγροκτήματα επαρχιακό δίκτυο Λάρισας – Αγιάς 

– Αγιοκάμπου με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος ιδιαίτερα το καλοκαίρι 
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δεδομένου ότι το εν λόγω επαρχιακό δίκτυο χρησιμοποιείται για την πρόσβαση των παραθεριστών 

και των τουριστών στα παράλια της Λάρισας. 

 

Για τη χρηματοδότηση του έργου προτείνεται η υποβολή πρότασης για την ένταξή στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με αριθμ. πρωτ.:  5474/23-12-2021 (ΑΔΑ:943Θ4653ΠΓ-9Ν3) 

πρόσκληση  στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη 

και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτ. ζ του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή 

είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: ….. ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει 

την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 

4412/2016». 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06 

2. τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 περίπτ. ζ του Ν. 3852/2010, 

3. την αριθ. πρωτ.:5474/23-12-21(ΑΔΑ:943Θ4653ΠΓ-9Ν3) πρόσκληση της Μονάδας Δημόσιων 

Υποδομών & Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

4. την με αριθμό 10/2022 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης” 

του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 690.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%), η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

 

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε: 

 

α) την με αριθμό 10/2022 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 

της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς», 

συνολικού προϋπολογισμού 690.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), που συντάχθηκε 

και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

 

β) την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας 

“Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 

4782/2021, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και 

βάσει της σχετικής μελέτης. 

 

 



Σελίδα 4 από 4 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αριθμ. πρωτ.:  5474/23-12-2021 (ΑΔΑ:943Θ4653ΠΓ-9Ν3) πρόσκληση στο πλαίσιο του 

Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη 

και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

- την υπ’ αριθμ. 5/2022 (ΑΔΑ: 9ΙΖΣΩ6Ι-9Θ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4  του ΠΑΑ 2014-2020 της 

πράξης/έργο: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός 

Δήμητρας-Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς», ένταξη της στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό σχέδιο του 

Δήμου Αγιάς και βεβαίωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που καταλαμβάνει η 

προτεινόμενη πράξη/έργο», 

- την με αριθμό 10/2022 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης” 

του Δήμου Αγιάς», που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

1. Την με αριθμό 10/2022 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης” 

του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 690.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς. 

 

2. Την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας 

“Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με τον Ν. 4782/2021, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική 

Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/943%CE%984653%CE%A0%CE%93-9%CE%9D3
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%99%CE%96%CE%A3%CE%A96%CE%99-9%CE%984

