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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.:  2865 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

60/2022 
από το πρακτικό της 7ης / 29.03.2022 τακτικής συνεδρίασης  

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

 

Θέμα 4ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της 

χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/1975/131/28-02-2022 Πρόσκλησης (Κωδικός 

Πρόσκλησης: ID 16873)  με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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'.  
 

 
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: ΩΖΙΧΩ6Ι-Δ8Ρ
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Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 4ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΠΥΛΩΝΑΣ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 «Ενεργειακή αναβάθμιση του 

κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» της υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/1975/131/28-02-2022 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: ID 16873)  με τίτλο: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/1975/131/28-02-

2022 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: ID 16873-ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ), με την οποία καλούνται 

οι δυνητικοί δικαιούχοι – μεταξύ των οποίων είναι οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – να υποβάλλουν προτάσεις 

έργων/πράξεων, στο πλαίσιο του ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 «Ενεργειακή αναβάθμιση του 

κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση».  

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στη χρηματοδότηση των Δικαιούχων για παρεμβάσεις στον 

δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της 

αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή 

ενοτήτων, που μπορεί να περιλαμβάνουν : 

- Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) αστικών 

περιοχών ή ενοτήτων, με στοιχεία εκσυγχρονισμού, λειτουργικότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού 

και ενεργειακής αναβάθμισης, προώθηση της κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης των φυσικών 

πόρων, υιοθέτηση «έξυπνων» εφαρμογών και καινοτόμων τεχνολογιών, 

- Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό 

απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής ή / και 

ιστορικής σημασίας όπως π.χ. τα ιστορικά κέντρα, 

- Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό 

απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης 

και προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας  

- Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων που αξιοποιούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις 

«έξυπνες» εφαρμογές. 

 

Η Πρόσκληση αφορά στρατηγικά έργα που αναπτύσσονται σε 7 άξονες: 1) Αναπλάσεις εμβληματικού 

χαρακτήρα, 2) Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιριακού αποθέματος, 3) Αναπλάσεις περιοχών υδάτινων 

διαδρομών και δημιουργία πλέγματος πρασίνου, 4) Συνολικές στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες 

περιοχές, 5) Αναπλάσεις δημόσιου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές, 6) Ανάπτυξη 

αστικού πρασίνου και 7) «Έξυπνα» συστήματα και εφαρμογές. 

 

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται πρέπει είτε να αποτελούν από μόνες τους ολοκληρωμένες και 

λειτουργικές λύσεις είτε να συνδέονται με υφιστάμενο σχεδιασμό/δράσεις/υποδομές ώστε να προκύπτει ένα 

ενιαίο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό αποτέλεσμα. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται (κατ’ εκτίμηση) σε 203.921.568,63 ευρώ (€) 

πλέον ΦΠΑ. Κάθε πρόταση μπορεί να συμπεριλαμβάνει παρεμβάσεις ή έργα και σε περισσότερους από ένα 

από τους 7 άξονες. 

 

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα είναι απολύτως δεσμευτικό και καθορίζεται ως 

εξής:  

08.04.2022: Α’ κατάθεση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – τυχόν Βεβαίωση Δήμου και 

Σύμβαση με Ανάδοχο για την ωρίμανση μελετών 

ΑΔΑ: ΩΖΙΧΩ6Ι-Δ8Ρ
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06.05.2022: Β’ κατάθεση απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και υπόλοιπων των τεχνικών 

μελετών σε περίπτωση που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην Α’ κατάθεση 

20.05.2022: Ολοκλήρωση διαδικασίας προεπιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης τουΥΠΕΝ (Α΄ λίστα) 

17.06.2022: Συμπλήρωση με τα εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης από Ελεγκτικό Συνέδριο (βάσει του άρ. 

200 του ν.4820/2021) (Β’ λίστα) 

15.7.2022: Δημοσίευση Διακήρυξης και έναρξη υποβολής προσφορών. (Milestone) 

 

Κάθε ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πρόσκλησης, αναπόσπαστο στοιχείο του αιτήματος χρηματοδότησης, 

αποτελεί η απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου ή Προϊσταμένης Αρχής, περί αποδοχής των όρων 

συμμετοχής στο Πρόγραμμα και υποβολής της πρότασης και συναφών εξουσιοδοτήσεων. 

 

Με βάση την ωριμότητα των έργων που σχεδιάζονται από το Δήμο για την εξεύρεση προγραμμάτων 

χρηματοδότησης, προτείνεται να υποβληθεί πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 

«Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» της υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/1975/131/28-02-2022 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: ID 16873)  με τίτλο: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς συνέταξε την υπ’ αριθ. 23/2022 

(Επικαιροποιημένη) μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 1.190.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ). Αντικείμενο 

του έργου είναι η ολοκλήρωση της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης  στον οικισμό του Στομίου.  Η 

ανάπλαση αφορά χώρο παραπλεύρως του κάμπινγκ Στομίου.  

Το συνολικό έργο απαρτίζεται από τις παρακάτω επί μέρους ενότητες: 

α) Ολοκλήρωση των πεζοδρομίων και πεζόδρομων της ανάπλασης. 

β) Αποκατάσταση των επιφανειών πρασίνου με εγκατάσταση συστήματος άρδευσης και σπορά. 

γ) Εγκατάσταση δικτύου αποστράγγισης. 

δ) Κατασκευή ανοικτού θεάτρου. 

ε) Διαμόρφωση  δύο γηπέδων Μπάσκετ και τένις. 

στ) Υπαίθριος χώρος στάθμευσης 128 θέσεων. 

ζ)  Εγκατάσταση πέργκολας σε διάφορες θέσεις. 

η)  Εγκατάσταση φωτιστικών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον 

ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 

«Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση», στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/1975/131/28-02-2022 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: ID 

16873) με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ», του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Β. Να αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/1975/131/28-02-2022 

Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: ID 16873) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την 

υποβολή αιτημάτων ένταξης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας (ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 

1.2: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση»). 

 

 

ΑΔΑ: ΩΖΙΧΩ6Ι-Δ8Ρ
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Γ. Να εγκρίνετε την υπ’ αριθ. 23/2022 (Επικαιροποιημένη) μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ 

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, καθώς 

και την εκτέλεσή του με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και 

βάσει της σχετικής μελέτης. 

 

Δ. Να εξουσιοδοτήσετε 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 της πρότασης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περίπτωση η΄, περίπτωση θ’ και περίπτωση ζ’ του ν. 3852/2010 

(Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», 

-  την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/1975/131/28-02-2022 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: ID 

16873-ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

-  την υπ’ αριθμ. 23/2022 (Επικαιροποιημένη) μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ 

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον 

ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 «Ενεργειακή 

αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/1975/131/28-02-2022 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: ID 16873) με τίτλο: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ», του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Β. Αποδεχόμαστε τους όρους συμμετοχής της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/1975/131/28-02-2022 

Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: ID 16873) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την 

υποβολή αιτημάτων ένταξης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας (ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 

1.2: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση»). 

 

Γ. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 23/2022 (Επικαιροποιημένη) μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ 

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, καθώς 

και την εκτέλεσή του με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και 

βάσει της σχετικής μελέτης. 

 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/665%CE%A84653%CE%A08-%CE%A1%CE%A3%CE%9D
ΑΔΑ: ΩΖΙΧΩ6Ι-Δ8Ρ
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Δ. 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 της πρότασης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση 

του προτεινόμενου έργου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΩΖΙΧΩ6Ι-Δ8Ρ
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