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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 22.02.2023, από 15:00 έως 21:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 23.02.2023  

Αριθμ. πρωτ.: 2144 

 
Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

25/2023 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 4ης/ 22.02.2023 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom. 

 

 

Θέμα 7ο : Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λάρισας, για την διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών του 2ου Υποέργου με 

τίτλο: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€, του Έργου: 

«Βελτίωση - ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα - Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», της 

Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπομέτρου 4.3, 

του  Μέτρου 4,  του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 22.02.2023, ώρα 15:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

1930/18.02.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 18.02.2023) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

4. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μπατζιόλας Ζάχος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 21. Γαλλής Γεώργιος 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) 23. Κατσιάβας Αστέριος 

24. Μακροβασίλης Βασίλειος 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

26. Μπαρμπέρης Πέτρος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μαρμαρίνης και Μεταξοχωρίου.  

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
ΑΔΑ: ΨΑΩ6Ω6Ι-ΖΝΓ
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Τα πρακτικά τις συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη τις συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α΄ 136).  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 7ο: Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λάρισας, για την διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών του 2ου Υποέργου με 

τίτλο: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€, του Έργου: 

«Βελτίωση - ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα - Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», της 

Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπομέτρου 4.3, 

του  Μέτρου 4,  του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής: 

 

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

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την αριθμ. πρωτ.: 5474/23-12-2021 

(ΑΔΑ:943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκληση με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 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 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Ο Δήμος Αγιάς στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης υπέβαλε με την αριθμ. πρωτ. 1869/28-02-2022 

Αίτηση Στήριξης πρόταση για την ένταξη της Πράξης: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου 

αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», στο ΠΑΑ 2014-2020, συνολικού 

προϋπολογισμού 482.000,00€ που αναλύεται σε δυο υποέργα ως εξής: 

1ο υποέργο: Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου «Ανάβρα-Νεοχώρι» 

του Δήμου Αγιάς συνολικού προϋπολογισμού 470.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

2ο υποέργο: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€,  

διότι από την σχετική αδειοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων προκύπτει η αναγκαιότητα 

διενέργειας αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών οπότε και δημιουργείται σχετικό αυτοτελές 

υποέργο για την προτεινόμενη πράξη. 

 

Προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου 

“Ανάβρα - Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», το οποίο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) 2014 – 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4132/29.09.2022 (ΑΔΑ:6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ) Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αγιάς, η Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Λάρισας θα διενεργήσει αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο διακριτού υποέργου, στον 

υφιστάμενο αγροτικό δρόμο Ανάβρας – Νεοχωρίου του Δήμου Αγιάς. 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

2. Το Π.Δ. 24/19 (ΦΕΚ 39/Α΄/04-03-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10§15 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2013 – 2014 και άλλες διατάξεις». 

4. Την Έγκριση Ο.Ε.Υ. ΑΓΙΑΣ Αριθμ. 11625_69354 (ΦΕΚ 1584_15.06.2011 Τεύχος Β΄). 
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5. Το Ν. 998_1979-οπως τροποποιήθηκε με Ν.4280_2014 & Ν. 4519_2018. 

6. Το Π.Δ. 437_1981 

7. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 περίπτ. ζ του Ν. 3852/2010. 

9. Τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων», όπως κάθε φορά ισχύει. 

10. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

11. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-14) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

12. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 3785/22-06-2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΤ με θέμα 

«Διενέργεια σωστικών ανασκαφών σε Τεχνικά Έργα Τρίτων». 

2. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα 

τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού 

και    Αθλητισμού, σύμφωνα με το  α.π./ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/737/28.11.17. 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 5474/23-12-2021 πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης στο 

ΟΠΣΑΑ:4.3.4_2021_ΕΥΕΠΑΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

του ΠΑΑ 2014-2020, για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη 

για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή 

της γεωργίας και της δασοκομίας» -Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». 

4. Την υπ’ αριθμ.: 4/2022 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Υποβολή Αίτησης Στήριξης στο 

Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4  του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης/έργο: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου ‘Ανάβρα-Νεοχώρι’ του Δήμου Αγιάς», 

ένταξη της στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αγιάς και βεβαίωση για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη/έργο. 

5. Την αριθμ. πρωτ. 1869/28-02-2022 Αίτηση Στήριξης του Δήμου Αγιάς για την ένταξη της Πράξης: 

«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου ‘Ανάβρα-Νεοχώρι’ του Δήμου 

Αγιάς», στο ΠΑΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 482.000,00€ που αναλύεται σε δυο 

υποέργα ως εξής: 

1ο υποέργο: Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου «Ανάβρα-Νεοχώρι» 

του Δήμου Αγιάς συνολικού προϋπολογισμού 470.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

2ο υποέργο: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€,  

όπως υποβλήθηκε στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). 

6. την επικαιροποιημένη με αριθμό 11/2022 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του 1ου  υποέργου 

«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου ‘Ανάβρα-Νεοχώρι’ του Δήμου 

Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 470.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), η οποία 

συντάχθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

7. Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, όπως αποτυπώνονται στο ΟΠΣΑΑ και στον οριστικό 

πίνακα αποτελεσμάτων που εκδόθηκε από την Μονάδα Δημόσιων Υποδομών & Παρεμβάσεων της 

Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος ‘ΠΑΑ 2014-2020’ με αρ. πρωτ. 4036/27.09.2022 

(ΑΔΑ:64ΘΠ4653ΠΓ-ΠΚ5). 
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8. Την αριθμ. πρωτ. 4132/29.09.2022 (ΑΔΑ:6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: 

Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας στο ΠΑΑ 2014-2020 

- Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

9. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020», όπως κάθε φορά ισχύει. 

10. Το υπ’ αριθμ. 509/16/01/2023 έγγραφο του Δήμου Αγιάς, προς την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ. 

11. Το υπ’ αριθμ. 67456/17-02-2022 έγγραφο της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ περί ενημέρωσης 

κόστους αρχαιολογικών εργασιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

12. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ 26346/02/02/2023 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας προς την 

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την έγκριση σύνταξης 

μνημονίου. 

13. Την υπ’ αριθμ. 26346/03/02/2023 έγκριση χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού και σύνταξης 

μνημονίου συνεργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 
Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να: 

✓ Εγκρίνει την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λάρισας σύμφωνα με το σχέδιο που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την 

διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών του 2ου Υποέργου με τίτλο: «Αρχαιολογικές 

έρευνες και εργασίες», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€, του Έργου: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», της 

Δράσης 4.3.4 ‘Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις’ του 

Υπομέτρου 4.3, του  Μέτρου 4, «ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 

2014-2020»,  

✓ Εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Αγιάς, Αντώνιο Ν. Γκουντάρα ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 

Αγιάς, για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λάρισας σύμφωνα με το σχέδιο που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 10 και 15 του ν. 3840/2010 (Α’ 53): «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2013 – 2014 και άλλες διατάξεις». 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

- τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

- τις διατάξεις του ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων 

και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

- τις διατάξεις του Π.δ. 24/19 (Α’ 39) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων», 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4132/29.09.2022 (ΑΔΑ:6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ) Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

με θέμα: «Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας στο ΠΑΑ 2014-

2020 - Δράση  4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

- την υπ’ αρ. 3785/22-06-2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΤ με θέμα «Διενέργεια 

σωστικών ανασκαφών σε Τεχνικά Έργα Τρίτων», 
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Σελίδα 5 από 5 

- το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά 

έργα τρίτων που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και    

Αθλητισμού, σύμφωνα με το  α.π./ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/737/28.11.17, 

- το υπ’ αριθμ. 509/16/01/2023 έγγραφο του Δήμου Αγιάς, προς την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 

- το υπ’ αριθμ. 67456/17-02-2022 έγγραφο της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ περί ενημέρωσης 

κόστους αρχαιολογικών εργασιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, 

- το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ 26346/02/02/2023 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας προς την 

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την έγκριση σύνταξης 

μνημονίου, 

- την υπ’ αριθμ. 26346/03/02/2023 έγκριση χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού και σύνταξης 

μνημονίου συνεργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λάρισας σύμφωνα με το σχέδιο που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την διενέργεια 

Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών του 2ου Υποέργου με τίτλο: «Αρχαιολογικές έρευνες και 

εργασίες», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€, του Έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του 

υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», της Δράσης 4.3.4 

‘Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις’ του Υπομέτρου 4.3, του  

Μέτρου 4, «ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020». 

 

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

Αγιάς, για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λάρισας σύμφωνα με το σχέδιο που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2023. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  

ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                  

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ                                          

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 (ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€’’) 

του ΕΡΓΟΥ: 

«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου 

Αγιάς  

Της Δράσης 4.3.4 ‘Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις’ του 

Υπομέτρου 4.3, του  Μέτρου 4, «ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 

2014-2020» 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 

εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

2. Το Π.Δ. 24/19 (ΦΕΚ 39/Α΄/04-03-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10§15 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2013 – 

2014 και άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-14) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

6. Την υπ΄αριθμ. 3785/22-06-2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΤ με θέμα «Διενέργεια 

σωστικών ανασκαφών σε Τεχνικά Έργα Τρίτων». 
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7. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά 

έργα τρίτων που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και    

Αθλητισμού, σύμφωνα με το  α.π./ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/737/28.11.17. 

8. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4132/29.09.2022 (ΑΔΑ:6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: 

«Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας στο ΠΑΑ 2014-2020 - 

Δράση  4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

9. Το υπ΄αριθμ. 509/16/01/2023 έγγραφο του Δήμου Αγιάς, προς την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ. 

10. Το υπ’αριθμ. 67456/17-02-2022 έγγραφο της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ περί ενημέρωσης κόστους 

αρχαιολογικών εργασιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

11. Το υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ 26346/02/02/2023 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας προς την 

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την έγκριση σύνταξης μνημονίου. 

12. Την υπ΄αριθμ. 26346/03/02/2023 έγκριση χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού και σύνταξης 

μνημονίου συνεργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

13. Την υπ΄αριθμ. ……………… Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς περί “Έγκριση 

σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Υπουργείου Πολιτισμού 

(Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας) για το έργο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου 

αγροτικού δρόμου “Ανάβρα - Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς» του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020». 

 

Στην Αγιά, σήμερα την ... / ... /  2023, οι κάτωθι αναφερόμενοι: 

 Ο Αντώνιος Γκουντάρας, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αγιάς, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του 

έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα - Νεοχώρι” του Δήμου 

Αγιάς» και εφεξής θα καλείται «κύριος του έργου» και η Σταυρούλα Σδρόλια Προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λάρισας, η οποία είναι ο τελικός δικαιούχος του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και 

εργασίες», συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: 

1. Προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού 

δρόμου “Ανάβρα - Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με φορέα 

υλοποίησης τον Δήμο Αγιάς, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας θα διενεργήσει αρχαιολογικές έρευνες και 

εργασίες στο πλαίσιο διακριτού υποέργου, στον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο Ανάβρας – Νεοχωρίου Δήμου 
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Αγιάς. Ειδικότερα, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα διενεργηθούν περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

α) Παρακολούθηση του συνόλου των εκσκαφικών εργασιών του έργου, αποψιλώσεις, καθαρισμούς, 

διερευνητικές τομές, ανασκαφική διερεύνηση, στερέωση και κατάχωση αρχιτεκτονικών καταλοίπων που 

τυχόν αποκαλυφθούν, συντήρηση, φωτογράφηση, σχεδιαστική αποτύπωση, ταξινόμηση και αποθήκευση 

των κινητών ευρημάτων, φύλαξη ανασκαφικών χώρων, αμοιβές του απαιτούμενου προσωπικού και τυχόν 

υπερωριακή απασχόληση, καθώς και όποια άλλη δαπάνη κρίνει ο επιστημονικός υπεύθυνος, απαραίτητη 

για την υλοποίηση του υποέργου. 

β) Οι εργασίες θα εξελίσσονται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του έργου. 

γ) Ο προϋπολογισμός των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, όπως περιεγράφηκαν προηγουμένως, 

ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 ευρώ) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020.   

δ) Με την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών θα εκδοθεί η κατά νόμον Απόφαση μετά 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου Αρχαιολογικού Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση ή μη και την 

προστασία των αρχαιοτήτων. 

ε) Η ασφάλεια του εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, 

αποτελεί ευθύνη του κυρίου του έργου. Τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων στο υποέργο 

Αρχαιολογικές δαπάνες που αφορά στις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες αποτελούν ευθύνη της 

αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. 

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου συνεργασίας θα τηρούνται η εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία και ειδικότερα οι κανόνες για τον ανταγωνισμό, την ανάθεση δημοσίων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημοσιότητα. 

3. Ο κύριος του έργου διατηρεί τη συνολική ευθύνη της Πράξης, ενώ για την ολοκλήρωση του φυσικού 

αντικειμένου του συγχρηματοδοτούμενου υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών είναι υπεύθυνη 

η ΕΦΑ Λάρισας . 

4. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης τα μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών του υποέργου, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που 

ενδεχομένως θα ζητηθεί από την αρμόδια ΕΥΔ. Παράλληλα, η ΕΦΑ Λάρισας, η οποία αναλαμβάνει την 

υλοποίηση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου ‘Ανάβρα - Νεοχώρι’ του Δήμου Αγιάς» που 

αφορά στις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, σύμφωνα με το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, ενημερώνει 

τον κύριο του έργου για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε βάρος της συγκεκριμένης Πράξης. 

5. Οι πραγματοποιθείσες δαπάνες από τους συμβαλλόμενους φορείς του μνημονίου συνεργασίας, πρέπει να 

αποδεικνύονται και να συνοδεύονται από τα σχετικά οικονομικά παραστατικά. 
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6. Οι πληρωμές των πραγματοποιούμενων δαπανών για το υποέργο 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και 

εργασίες», θα γίνονται μέσω της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, που θα οριστεί από τον κύριο του 

έργου. 

7. Η διαδρομή ελέγχου θα καλύπτει όλα τα επίπεδα μέχρι και το επίπεδο του τελικού λήπτη των πιστώσεων. 

8. Η Εφορεία  Αρχαιοτήτων Λάρισας υποχρεούται να τηρεί φάκελο με τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία 

που αφορούν στο υποέργο 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες». Ο δε κύριος του έργου υποχρεούται να 

τηρεί πλήρη φάκελο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην Πράξη. 

9. Η χρονική διάρκεια του παρόντος μνημονίου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του και λήγει με 

την ολοκλήρωση των εργασιών του κυρίως υποέργου της εργολαβίας του έργου: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου ‘Ανάβρα - Νεοχώρι’ του Δήμου Αγιάς» , 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων του υποέργου.  

Σε επίρρωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, του οποίου η 

ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το οποίο, αφού αναγνώσθηκε 

και έγινε πλήρως αποδεκτό, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. 

Εκ των πρωτοτύπων, δύο κατατέθηκαν στην ΕΦΑ Λάρισας και δύο έλαβε ο κύριος του έργου. 

 

 

 Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας                                   Για τον κύριο του έργου 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ  

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ  
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