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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 15.04.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  3586 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

74/2022 
από το πρακτικό της 8ης / 15.04.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 10ο : Υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 

14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 15.04.2022, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3384/11.04.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 11.04.2022) 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. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 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 10ο: Υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 

14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου». 

 

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

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» δημοσίευσε την υπ’ αριθ. 9844/3-12-2018 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 

14.29.14.17 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340) με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», απευθυνόμενη στις 

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και στους Συνδέσμους Ύδρευσης 

Αποχέτευσης, για την υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων χρηματοδότησης. 

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης αφορούν στην ακόλουθη δράση του 

ειδικού στόχου 29 του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. Δράση 14.6ii.29.14.17: έργα συλλογής και 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 

ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 

 

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 

θα πρέπει να αφορούν σε νέα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων τα οποία διαθέτουν 

εγκεκριμένη μελέτη (εγκεκριμένο το στάδιο μελέτης το οποίο απαιτείται για την εφαρμογή της επιλεγείσας 

μεθόδου δημοπράτησης) για όλα τα υποέργα –εργολαβίες και εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, ή 

έχουν σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία ή υποέργα με υπογεγραμμένη σύμβαση που αφορούν στην 

σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους 

οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) και συμβάλλουν:  

• Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ  

• Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με πληθυσμό 

2.000-15.000 ικ με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

(91/271/ΕΟΚ) 

• Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή 

στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης 

 

Ως εκ των ανωτέρω, δύνανται να χρηματοδοτηθούν: 

- Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, εν συντομία ΔΑ) σε 

οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, 

- Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας 

- Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Γ προτεραιότητας εφόσον 

τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί. 

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

 

Με την με αρ. 218/2021 (ΑΔΑ: ΨΘΖΕΩ6Ι-ΨΥ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 

6.000.000,00€ με το ΦΠΑ που αφορά την συμπλήρωση των υφιστάμενων αποχετευτικών δικτύων των 

οικισμών Βελίκας Κ.Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου και τον πλήρη έλεγχο των νέων 
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αντλιοστασίων καθώς και την εξασφάλιση της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών με την τοποθέτηση 

συσκευών επέκτασης του συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΑ σε αυτά. 

 

Με την με αρ. 217/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύναψη η Προγραμματικής 

Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Αγιάς, δεδομένου ότι η ΔΕΥΑ Αγιάς δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική 

επάρκεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β΄ 1386), και ο Δήμος 

Αγιάς θα αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν, ως Φορέας Υλοποίησης της πράξης: 

«Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου». 

 

Με την παρούσα προτείνουμε την τροποποίηση της αρχικής πρότασης, έτσι ώστε να προβλεφθούν οι 

εργασίες μετακίνησης των δικτύων ΟΚΩ ύδρευσης, προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή του έργου 

κατασκευής αποχετευτικών δικτύων στους οικισμούς Αγιόκαμπος, Βελίκα, Αγιά και Μεταξοχώρι, καθώς οι 

εν λόγω οικισμοί έχουν δρόμους με στενό κατάστρωμα με  συνέπεια  οι  οδεύσεις  των υφιστάμενων 

δικτύων ύδρευσης να οδεύουν πολύ κοντά ή ακόμα και επί της όδευσης των προβλεπόμενων δικτύων 

αποχέτευσης. Κατά συνέπεια είναι επιτακτική ανάγκη  η μετακίνηση των υφισταμένων αγωγών ύδρευσης 

σε νέα όδευση που δεν θα  εμποδίζει την απρόσκοπτη κατασκευή του νέου έργου.  

 

Προς τούτο, η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 

κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο 

για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου 

Αγιάς & Μεταξοχωρίου» που να περιλαμβάνει και το φυσικό αντικείμενο των δαπανών μετακίνησης των 

δικτύων ΟΚΩ ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 6.446.400,00 € (με το ΦΠΑ).  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

➢ Την υπ’ αριθ. της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) 

➢ Την ανάγκη για την μετακίνησης των δικτύων ΟΚΩ ύδρευσης, προκειμένου να είναι δυνατή 

η κατασκευή του έργου κατασκευής αποχετευτικών δικτύων στους οικισμούς Αγιόκαμπος, 

Βελίκα, Αγιά και Μεταξοχώρι, 

➢ Την πρόταση τροποποίησης του αρχικά υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου, 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

1. Να εγκρίνετε την υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 

κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

2014 – 2020, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας 

Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου» συνολικού προϋπολογισμού 6.446.400,00 € (με το 

ΦΠΑ)και περιλαμβάνει την εκτέλεση του κάτωθι υποέργου: 

▪ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & 

Μεταξοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 6.446.400,00 € (με το ΦΠΑ). Αντικείμενο του 

Υποέργου 1 είναι η συμπλήρωση των υφιστάμενων αποχετευτικών δικτύων των οικισμών 

Βελίκας, Κ. Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου που εντάσσονται στους 

οικισμούς Γ Προτεραιότητας και βρίσκονται σε συμφωνία με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου στα νέα αντλιοστάσια 

και την μετακίνηση των δικτύων ΟΚΩ ύδρευσης 

2. Να εγκρίνετε τη σύναψη Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την 

υλοποίηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & 

Μεταξοχωρίου», σύμφωνα με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην 

παρούσα. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περίπτωση θ’ και 100 του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4314/2014 (Α΄265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. 9844/3-12-2018 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 14.29.14.17 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

3340) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 

91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(ΤΣ)», 

- την υπ’ αριθμ 148/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΛ4Ω6Ι-Ψ89) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση 

δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «Επέκταση 

δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου», 

- την υπ’ αριθμ 217/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΡΗΩ6Ι-96Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Έγκριση σύναψης Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της 

πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & 

Μεταξοχωρίου», 

- την υπ’ αριθμ. 218/2021 (ΑΔΑ: ΨΘΖΕΩ6Ι-ΨΥ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Έγκριση τροποποιημένης υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 

2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) για τη χρηματοδότηση 

της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & 

Μεταξοχωρίου» και έγκριση παραχώρησης Κ/Χ για κατασκευή αντλιοστασίων, 

- την ανάγκη για την μετακίνησης των δικτύων ΟΚΩ ύδρευσης, προκειμένου να είναι δυνατή η 

κατασκευή του έργου κατασκευής αποχετευτικών δικτύων στους οικισμούς Αγιόκαμπος, Βελίκα, 

Αγιά και Μεταξοχώρι, 

- την πρόταση τροποποίησης του αρχικά υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 

14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου 

Αγιάς & Μεταξοχωρίου» συνολικού προϋπολογισμού 6.446.400,00 € (με το ΦΠΑ) και περιλαμβάνει 

την εκτέλεση του κάτωθι υποέργου: 

▪ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & 

Μεταξοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 6.446.400,00 € (με το ΦΠΑ). Αντικείμενο του 

Υποέργου 1 είναι η συμπλήρωση των υφιστάμενων αποχετευτικών δικτύων των οικισμών 

Βελίκας, Κ. Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου που εντάσσονται στους 

οικισμούς Γ Προτεραιότητας και βρίσκονται σε συμφωνία με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου στα νέα αντλιοστάσια 

και την μετακίνηση των δικτύων ΟΚΩ ύδρευσης. 
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2. Εγκρίνουμε τη σύναψη Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την 

υλοποίηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & 

Μεταξοχωρίου», σύμφωνα με το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: 9Φ1ΗΩ6Ι-Ξ32


		2022-04-21T12:55:49+0300
	Athens




