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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.03.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  2862 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

57/2022 
από το πρακτικό της 7ης / 29.03.2022 τακτικής συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς (με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη ) 

 

 

Θέμα 1ο : Έγκριση Υποβολής Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: 

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 29.03.2022, ώρα 06:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

2751/25.03.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 25.03.2022) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα, καθώς και του 

Αντιπροέδρου Ιωάννη Αγγελάκα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010, σε 

συνδυασμό με την υπ’  αριθμ. 1/2022 (ΑΔΑ: 655ΕΩ6Ι-8Λ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

στη συνεδρίαση προεδρεύει το μέλος της Επιτροπής Χρήστος Σκαρκάλης ο οποίος έλαβε τις περισσότερες 

ψήφους κατά την εκλογή του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Προεδρεύων) 2. Ιωάννης Αναστασίου, αναπληρωματικό μέλος1, 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

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

Απόντες 

7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 8. Ιωάννης Αγγελάκας, Αντιπρόεδρος 

 

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. 16506/18.03.2022 (ΦΕΚ 1302/18.03.2022 τεύχος Β'.  
 

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

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/655%CE%95%CE%A96%CE%99-8%CE%9B4
ΑΔΑ: ΨΔΨΥΩ6Ι-ΡΙΒ
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Θέμα 1ο : Έγκριση Υποβολής Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: 

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

Με την με αριθμό 103/2018 (ΑΔΑ:7Υ02Ω6Ι-ΠΡ3) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η 

σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς για την υλοποίηση του 

έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ» με συνολικό 

προϋπολογισμό 4.919.364,84 ΕΥΡΏ χωρίς ΦΠΑ το οποίο χρηματοδοτείται: 

α) με το ποσό των 2.287.096,77 ΕΥΡΏ (χωρίς ΦΠΑ) από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

βάσει της με αρ. πρωτ. 829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά του έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 

στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με κωδικό έργου: 2019ΣΕ05500010 με φυσικό 

αντικείμενο που περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των αγωγών των εσωτερικών δικτύων 

ύδρευσης στους οικισμούς: Σκήτη, Ανατολή, Αμυγδαλή, Άνω Αμυγδαλή και Καρίτσα, με νέους 

αγωγούς πολυαιθυλενίου και  

β) με το ποσό των 2.632.268,07 ΕΥΡΏ (χωρίς ΦΠΑ) από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ 055, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ.: 118642/18-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΟΞ46ΜΤΛΡ-

ΥΩΥ) Απόφασης Ένταξης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Κωδικό έργου 

2019ΣΕ05500010 με φυσικό αντικείμενο που περιλαμβάνει α) την πλήρη αντικατάσταση των 

εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Στόμιο, Κόκκινο Νερό και Δήμητρα, β) την 

κατασκευή των παρακάτω υδρευτικών αγωγών μεταφοράς: ι) Αγωγού διασύνδεσης του δίκτυου 

Βελίκας με τα δίκτυα Σωτηρίτσας και Αγιοκάμπου, ιι) Αγωγών μεταφοράς από την δεξαμενή της 

Κουτσουπιάς προς τα δίκτυα Κόκκινου Νερού και Παλιουριάς και ιιι) Αγωγού μεταφοράς από την 

δεξαμενή του Σκλήθρου έως την δεξαμενή Ρακοποτάμου και γ) την κατασκευή των παρακάτω 

δεξαμενών: Δεξαμενή χωρητικότητας 200 m3 στην Δήμητρα, Δεξαμενή χωρητικότητας 200 m3 

στην Ανατολή και Δεξαμενή χωρητικότητας 1000 m3 στο Στόμιο. 

 

Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της α) περ. του έργου αφορά το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και 

μεταφερόμενο στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που 

χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ 

του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπογράφηκε η δανειακή σύμβαση 

μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς και του ΤΠ&Δ στο ποσό των 2.287.096,77 ΕΥΡΏ (χωρίς ΦΠΑ). 

 

 

Κατόπιν της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση του εν λόγου έργου υπογράφηκε η σύμβαση 

κατασκευής ποσού 2.944.311,88 € (χωρίς Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 40,15 % (ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ). 

 

Στη συνέχεια η ΔΕΥΑ Αγιάς προχώρησε στην υπογραφή της πρόσθετης πράξης με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των 2.287.096,77 ΕΥΡΏ (χωρίς ΦΠΑ) χωρίς να υφίστανται 

διάκριση ή διαχωρισμός του φυσικού αντικείμενου του έργου που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό. 

 

Δεδομένου ότι στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφερόμενο στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» όταν ένα έργο έχει διπλή χρηματοδότηση, εκταμιεύεται πρώτα η χρηματοδότηση από το 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» αλλά και για την ορθή εικόνα και την ορθή συμπλήρωση του Δελτίου 

Παρακολούθησης του έργου, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του 

έργου του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την αύξηση του φυσικού αντικειμένου που να 

περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου της πράξης, καθώς με βάση τη ροή των 

χρηματοδοτήσεων εξαντλείται πρώτα η χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 

στην συνέχεια η χρηματοδότηση του ΠΔΕ. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΔΨΥΩ6Ι-ΡΙΒ
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Με βάση την περιπ. 2 της παρ. Δ. της με αριθμ. πρωτ. 55812/11-10-2018 (ΑΔΑ: 6Κ3Ζ465ΧΘ7-ΧΝΡ) 

απόφασης ένταξης της πράξης: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου 

Αγιάς»: «2. Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του έργου».  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την με αρ. πρωτ. 55812/11-10-2018 (ΑΔΑ: 6Κ3Ζ465ΧΘ7-ΧΝΡ) απόφαση ένταξης του έργου: 

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», 

2. τη μεταφορά του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, 

3. την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης ένταξης, 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας: να εγκρίνετε την υποβολή 1ου Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο 

της υλοποίησης της πράξης: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου 

Αγιάς» που αφορά την αύξηση του φυσικού αντικειμένου που περιλαμβάνει: α) την πλήρη αντικατάσταση 

των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Στόμιο, Κόκκινο Νερό και Δήμητρα και β) την 

κατασκευή των παρακάτω δεξαμενών: Δεξαμενή χωρητικότητας 200 m3 στην Δήμητρα, Δεξαμενή 

χωρητικότητας 200 m3 στην Ανατολή και Δεξαμενή χωρητικότητας 1000 m3 στο Στόμιο. 

 

 

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 με αριθμό πρωτ. 55812/11-10-2018 (ΑΔΑ: 6Κ3Ζ465ΧΘ7-ΧΝΡ) απόφαση ένταξης του έργου: 

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», 

- την με αριθμό 103/2018 (ΑΔΑ:7Υ02Ω6Ι-ΠΡ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς για την 

υλοποίηση του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου 

Αγιάς”», 

- τη μεταφορά του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, 

- την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης ένταξης, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε την υποβολή του 1ου Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: 

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» που αφορά την αύξηση 

του φυσικού αντικειμένου που περιλαμβάνει:  

1. την πλήρη αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Στόμιο, Κόκκινο 

Νερό και Δήμητρα και  

2. την κατασκευή των παρακάτω δεξαμενών: Δεξαμενή χωρητικότητας 200 m3 στην Δήμητρα, 

Δεξαμενή χωρητικότητας 200 m3 στην Ανατολή και Δεξαμενή χωρητικότητας 1000 m3 στο 

Στόμιο. 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9A3%CE%96465%CE%A7%CE%987-%CE%A7%CE%9D%CE%A1
https://app.diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%227%CE%A502%CE%A96%CE%99-%CE%A0%CE%A13%22&page=0
ΑΔΑ: ΨΔΨΥΩ6Ι-ΡΙΒ
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΨΔΨΥΩ6Ι-ΡΙΒ
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