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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 30/10/2019 ώρα 21:40. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.10.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 11371 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

174/2019 
από το πρακτικό της 11ης/ 30.10.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 7ο : Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Αγιάς στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης 

δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στο 

πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 30.10.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

11203/26.10.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κατσιάβας Αστέριος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σωτηρίου Βασίλειος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τσιαγκάλης Νικόλαος 23. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Αλεξανδρίδου Βασιλική 26. Ευσταθίου Ηλίας 

27. Καλαγιάς Γρηγόριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Τζίκας 

Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την 

εγκατάσταση ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων σε ξενοδοχείο της Κοινότητας Καρίτσας. 

 

 

Θέμα 7ο : Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Αγιάς στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης 

δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στο 

πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. 81/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΣΑΩ6Ι-ΖΣ4)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς: 

 

Α. Έγινε αποδεκτή η συμμετοχή του Δήμου Αγιάς και οι όροι της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 41724/30-3-

2018 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ 

ΟΤΑ» Β΄ Δράση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

 

Β. Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στην ανωτέρω Πρόσκληση του ΤΠ&Δ, για τη χρηματοδότηση 

μελετών και την ωρίμανση έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος. 

 

Γ. Εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και 

εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και εκπόνηση μελετών.  

 

Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθ. 192/2018 (ΑΔΑ: 66ΞΥΩ6Ι-2ΙΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

αποφασίστηκε ότι για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 41724/30-3-2018 του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ 

Δράση του ΤΠ&Δ, για τη χρηματοδότηση μελετών και την ωρίμανση έργων υποδομής στο Δήμο Αγιάς, η 

οικονομική διαφορά που προκύπτει – δεδομένου ότι το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν 

επαρκεί για το σύνολο της υποβολής των προτάσεων εξολοκλήρου - θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου 

Αγιάς. 

 

Με το υπ’ αριθ. 9989/3-12-2018 έγγραφό του ο Δήμος υπέβαλε Αίτηση Χρηματοδότησης για την 

ωρίμανση δύο μελετών. Ακολούθως, υποβλήθηκαν τα ζητούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά – 

διορθωμένα στοιχεία, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες έγκρισης της αιτούμενης 

χρηματοδότησης. 

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ’ αριθ. (0)100821_19/11-10-2019 έγγραφό του 

ανακοινώνει στο Δήμο Αγιάς ότι κατά την υπ’ αριθ. 3698/10-10-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η 

ένταξη στο ανωτέρω αναφερόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα των μελετών που περιγράφονται αναλυτικά 

στη συνέχεια.  

ΑΔΑ: Ψ0ΞΚΩ6Ι-Ξ9Λ



Σελίδα 3 από 5 

Α. «Μελέτη εφαρμογής του Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες 

του Δήμου Αγιάς», συνολικού ποσού 24.413,79€, που αφορά στην ωρίμανση του έργου: «Εφαρμογή του 

Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς» και 

περιλαμβάνει τις κάτωθι επιμέρους μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ 

(ευρώ) 

1.  
Τοπογραφική μελέτη για την ωρίμανση έργου για την εφαρμογή του Net Metering και 

του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς 
2.724,75€ 

2.  
Ηλεκτρολογική μελέτη για την ωρίμανση έργου για την εφαρμογή του Net Metering και 

του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς 

 

11.080,65€ 

3.  
Οικονομοτεχνική μελέτη για την ωρίμανση έργου για την εφαρμογή του Net Metering 

και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς 
6.539,40€ 

4.  
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών: «Εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net 

Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς» 
4.068,96€ 

ΣΥΝΟΛΟ € 24.413,76€ 

 

Β. «Μελέτη για την κατασκευή φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς», συνολικού ποσού 

60.360,00€, που αφορά στην ωρίμανση του έργου: «Κατασκευή φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου 

Αγιάς» και περιλαμβάνει τις κάτωθι επιμέρους μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ  

(ευρώ) 

1.  
Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή φράγματος  

στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς 
18.000,00€ 

2.  
Υδρολογική μελέτη για την κατασκευή φράγματος  

στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς 

 

4.500,00€ 

3.  
Γεωλογική μελέτη για την κατασκευή φράγματος  

στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς 
2.800,00€ 

4.  
Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή φράγματος  

στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς 
13.000,00€ 

5.  
Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή φράγματος  

στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς 
12.000,00 

6.  
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών: 

 «Κατασκευή φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς» 
10.060,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 60.360,00€ 

 

Το ΤΠ&Δ μας απέστειλε τη Ειδική Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), καθώς και 

τη σχετική δήλωση προσχώρησης σε αυτή, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση. 

 

Στη σύμβαση προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ΤΠ&Δ από τη λειτουργία και 

διαχείριση του λογαριασμού, το κόστος του Ταμείου για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του 

Προγράμματος και ο τρόπος καταβολής αυτού.  
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Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία 

θα περιλαμβάνει: 

➢ Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Αγιάς στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου 

λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στο πλαίσιο του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση, 

➢ Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει τη δήλωση προσχώρησης, 

➢ Ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του 

δεσμευμένου λογαριασμού και χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να 

προβαίνει στις ενέργειες που συμφωνούνται με τη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού, 

➢ Συναίνεση του Δήμου ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το κόστος των 

επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ.Π.&Δ. από την 

επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων, στα οποία αφορούν οι επιχορηγούμενες 

μελέτες.      

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι να προβείτε στη λήψη απόφασης σχετικά με την: Έγκριση της 

προσχώρησης του Δήμου Αγιάς στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow 

account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση, όπως 

ζητείται με το υπ’ αριθ. (0)100821_19/11-10-2019 έγγραφο του ΤΠ&Δ. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθ. 81/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΣΑΩ6Ι-ΖΣ4)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 41724/30-3-2018 

του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ 

ΟΤΑ» Β΄ Δράση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων», 

- την με αρ. πρωτ. 41724/30-3-2018 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, 

- το υπ’ αριθ. (0)100821_19/11-10-2019 έγγραφο του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων με το 

οποίο εγκρίθηκε η ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

η ένταξη μελετών του Δήμου Αγιάς,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την προσχώρηση του Δήμου Αγιάς στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου 

λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στο πλαίσιο του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση, σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας.  

 

2. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα να υπογράψει τη δήλωση προσχώρησης του 

Δήμου Αγιάς στη Σύμβαση του Δεσμευμένου Λογαριασμού Επιχορήγησης (escrow account) με σκοπό 

την Εκπόνηση Μελετών για την Ωρίμανση και Εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού 

συμφέροντος σε αυτόν  σε εφαρμογή του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν. 4445/2016-ΚΥΑ 2/89947/29-12-

2017, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα δήλωσης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

 

3. Ορίζουμε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του 

δεσμευμένου λογαριασμού και χορηγούμε σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει 

στις ενέργειες που συμφωνούνται με τη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού. 

ΑΔΑ: Ψ0ΞΚΩ6Ι-Ξ9Λ



Σελίδα 5 από 5 

4. Συναινούμε με την προϋπόθεση ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το κόστος 

των επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ.Π.&Δ. από την 

επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων, στα οποία αφορούν οι επιχορηγούμενες 

μελέτες.      

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 174/2019. 
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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