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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 28.04.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  3930 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

77/2022 
από το πρακτικό της 9ης / 27.04.2022 τακτικής συνεδρίασης  

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

 

 

Θέμα 2ο : Υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 της 

πράξης: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της 

ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 27.04.2022, ώρα 15:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), 

μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3785/23.04.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 23.04.2022) 

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 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.22206/15.04.2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 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
ΑΔΑ: 6ΟΧΚΩ6Ι-ΧΤΞ



Σελίδα 2 από 3 

Θέμα 2ο: Υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 της 

πράξης: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της 

ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

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

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την αριθμ. πρωτ.: 5473/23-12-2021 

(ΑΔΑ:6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) Πρόσκληση με τίτλο: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» στο πλαίσιο του 

Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την 

οποία καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: Α) Δήμους για την υποβολή προτάσεων έργων 

(πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, 

Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Ο κύριος στόχος του μέτρου αυτού είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές 

υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για 

περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που στηρίζουν την 

υλοποίηση  τεχνικών έργων όπως: 

➢ εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους 

υποδομών 

➢ ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

➢ χρήση ανακυκλωμένων υδάτων 

  

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1) Το Ν.2539/4-12-97 (ΦΕΚ-224 Α΄): Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

2) Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 75, παράγραφος 13 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α114/30-06-2006). 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

5) Την αριθμ. 11625/69354/23-06-2011 (ΦΕΚ Β1584/30-06-2011) Απόφαση της γενικής Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ. Αγιάς» 

6) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημόσιες 

Συμβάσεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

7) Το άρθρο 94 παρ. 5.2 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο στις αρμοδιότητες των Δήμων 

περιλαμβάνονται εκτός των άλλων οι αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων τεχνικής 

υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως 

αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα 

βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

1. Την υποβολή της Αίτησης στήριξης για την ένταξη και υλοποίηση της πράξης: «Αξιοποίηση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ - Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής 

αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς», στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 

4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. 

2. Να Εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Αγιάς, Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 

Αγιάς, για την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης Στήριξης και κάθε απαιτούμενου 

δικαιολογητικού της πράξης: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για 

την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς», στο 

Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. 
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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 αριθμ. πρωτ.: 5473/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) Πρόσκληση με τίτλο: «Υποδομές 

εγγείων βελτιώσεων» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

1. Εγκρίνουμε την υποβολή της Αίτησης στήριξης για την ένταξη και υλοποίηση της πράξης: 

«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ - Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της 

ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς», στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 

4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

2. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς, Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς, 

για την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης Στήριξης και κάθε απαιτούμενου δικαιολογητικού της 

πράξης: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της 

ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς», στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 

4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 77/2022. 

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/6%CE%9D%CE%98%CE%944653%CE%A0%CE%93-%CE%97%CE%97%CE%A0
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