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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.03.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  2550 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

49/2022 
από το πρακτικό της 6ης / 18.03.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 7ο: Υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 4721/23-01-2019) με  τίτλο: «Προμήθεια 

εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των 

στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», που αφορά στον Άξονα 

Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 18.03.2022, ώρα 06:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2284/14.03.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 14.03.2022) 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 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. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β').  
 

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

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 7ο: Υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 4721/23-01-2019) με  τίτλο: «Προμήθεια 

εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των 

στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», που αφορά στον Άξονα 

Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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

 

Το Τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων και διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε την με 

αριθμό 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V με την οποία καλούνταν οι δυνητικοί δικαιούχοι, ήτοι οι Δήμοι της 

χώρας, για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο τη βελτίωση των εν λόγω 

υποδομών κα την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στο επιβατικό 

κοινό.  

 

Το ποσό χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανά δικαιούχο (δήμο), βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Σε 

δήμους, όπως ο Δήμος Αγιάς, με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 15.000 κατοίκων, ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000,00€, για τον εξοπλισμό έως 10 στάσεων. 

 

Το μέγιστο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού προσδιορίζεται ανά στάση ανά τύπο στεγάστρου, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ «Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Τύπων 

Στεγάστρων», ως εξής: α) 4.000,00€, για στάση τύπου Α, β) 3.500,00€ για στάση τύπου Β και γ) 3.000,00€ 

για στάση τύπου Γ. 

 

Με την υπ’ αριθ. 30/2020 (ΑΔΑ: 6ΠΤΜΩ6Ι-ΩΞΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην Πρόσκληση V του 

Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ: 4721/23-01-2019 και η υποβολή αίτησης ένταξης για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά, και τοποθέτηση 

στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 

του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

 

Αντικείμενο της πρότασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (05) στεγάστρων στάσεων 

υπεραστικής συγκοινωνίας, στις παρακάτω θέσεις: 

1. Ένα στέγαστρο τύπου Β, στη θέση «Τσέλνικας» στον Αγιόκαμπο, 

2. Ένα στέγαστρο τύπου Β στη θέση «Δήμητρα», επί της Ε.Ο. Λάρισας – Αγιάς στη διασταύρωση με 

Δήμητρα,   

3. Ένα στέγαστρο τύπου Β, στη θέση «Νερόμυλοι», επί της Ε.Ο. Λάρισας – Αγιάς στη διασταύρωση με 

Νερόμυλους,   

4. Ένα στέγαστρο τύπου Α, στη θέση «Φάρος» στο Στόμιο,  

5. Ένα στέγαστρο τύπου Α, στη θέση «Αγροτικό Ιατρείο» στη Σωτηρίτσα. 

Προβλέφθηκε ακόμη η αναβάθμιση του υφιστάμενου στεγάστρου της κεντρικής στάσης ΚΤΕΛ στη θέση 

«Γέφυρα» στην Αγιά, με προϋπολογισμό 1.504,16€ (με το ΦΠΑ). 

 

Τα στέγαστρα τύπου Α θα διαθέτουν φωτοβολταϊκό, ενεργειακή αυτονομία, φωτισμό led, φόρτιση smart 

συσκευών, ηλεκτρονική πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων led, ασύρματο εξοπλισμό δικτύου wi-fi και ο 

προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 3.225,00€ (πλέον ΦΠΑ). Τα στέγαστρα τύπου Β θα διαθέτουν 

φωτοβολταϊκό, ενεργειακή αυτονομία, φωτισμό led και φόρτιση smart συσκευών και ο προϋπολογισμός 

τους ανέρχεται σε 2.822,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

Ο Δήμος Αγιάς υπέβαλε την υπ’ αριθ. 2015/26-02-2020 αίτηση χρηματοδότησης, συνοδευόμενη από τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, με βάση την Πρόσκληση V. 
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Με την παρούσα προτείνουμε την τροποποίηση της αρχικής πρότασης, έτσι ώστε να προβλεφθεί η 

τοποθέτηση ενός νέου στεγάστρου τύπου Α, για την αντικατάσταση του υφιστάμενου, στην κεντρική στάση 

ΚΤΕΛ στη θέση «Γέφυρα» στην Αγιά, αντί της αναβάθμισης της υπάρχουσας υποδομής που είχε αρχικά 

επιλεγεί. Προς τούτο, απαιτείται η δέσμευση του Δήμου για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, ύψους 

2.494,84€ (με το ΦΠΑ), με δικούς του οικονομικούς πόρους, δεδομένου ότι το συνολικό κόστος υπερβαίνει 

το επιλέξιμο ποσό της σχετικής Πρόσκλησης που αφορά στο Δήμο Αγιάς. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

➢ Την υπ’ αριθ. 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

➢ Την ανάγκη για την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων υπεραστικής συγκοινωνίας για 

την εξυπηρέτηση των επιβατών στο Δήμο μας, 

➢ Την πρόταση τροποποίησης του αρχικά υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου, 

εισηγούμαι με απόφασή σας 

 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 4721/23-01-2019) με  

τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 

αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», που αφορά 

στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», ως 

εξής: 

• Ο τροποποιημένος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», ανέρχεται σε 22.494,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

• Στην κεντρική στάση υπεραστικής συγκοινωνίας στη θέση «Γέφυρα» στην Αγιά, θα προβλεφθεί η 

τοποθέτηση ενός νέου στεγάστρου τύπου Α, για την αντικατάσταση του υφιστάμενου, αντί της 

αναβάθμισης της υπάρχουσας υποδομής που είχε αρχικά επιλεγεί.  

 

Β. Δεδομένου ότι το ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» δεν επαρκεί για την 

προμήθεια εξ’ ολοκλήρου, να δεσμευτείτε για την κάλυψη με ιδίους πόρους της οικονομικής διαφοράς που 

προκύπτει, ύψους 2.494,84€ (με το ΦΠΑ). 
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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. 30/2020 (ΑΔΑ: 6ΠΤΜΩ6Ι-ΩΞΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας: 

“Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια 

εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση 

των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας” στην Πρόσκληση V 

του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 4721/23-01-2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη 

χρηματοδότηση του έργου: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά, και τοποθέτηση 

στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού του Δήμου Αγιάς”», 

- την με αριθμό 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V, του Τμήματος Αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

- την ανάγκη για την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων υπεραστικής συγκοινωνίας 

για την εξυπηρέτηση των επιβατών, 

- την πρόταση τροποποίησης του αρχικά υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 4721/23-01-2019) με  

τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 

αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», που αφορά 

στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», ως 

εξής: 

• Ο τροποποιημένος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», ανέρχεται σε 22.494,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

• Στην κεντρική στάση υπεραστικής συγκοινωνίας στη θέση «Γέφυρα» στην Αγιά, θα προβλεφθεί η 

τοποθέτηση ενός νέου στεγάστρου τύπου Α, για την αντικατάσταση του υφιστάμενου, αντί της 

αναβάθμισης της υπάρχουσας υποδομής που είχε αρχικά επιλεγεί.  

 

Β. Δεδομένου ότι το ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» δεν επαρκεί για την 

προμήθεια εξ’ ολοκλήρου, να δεσμευτείτε για την κάλυψη με ιδίους πόρους της οικονομικής διαφοράς που 

προκύπτει, ύψους 2.494,84€ (με το ΦΠΑ). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A0%CE%A4%CE%9C%CE%A96%CE%99-%CE%A9%CE%9E%CE%A6
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