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Πίνακας αποφάσεων 12ης/09-06-2020 κεκλεισμένων των θυρών  
Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

66.  

Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, 
πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας 
για την παραχώρηση δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 

έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη 
σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο 

Αγιάς 

Καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης 
φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής 

δημοπρασίας για την παραχώρηση 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - 

παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, 
με σύναψη σύμβασης παραχώρησης με 

τον Δήμο Αγιάς 

Ομόφωνα 

67.  
Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: 
Υπόθεση προσφυγής Ευαγγελίας 
Χατζούλη κατά του Δήμου Αγιάς 

Ορίσθηκε δικηγόρος η Δήμητρα Κουρίτα Ομόφωνα 

68.  

Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης 
για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο 
Αγιάς, για την αντιμετώπιση της 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19» 

Εγκρίθηκε η παράταση ισχύος της 
σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: 
«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων 
στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση 
της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» 

Κατά 
πλειοψηφία 

69.  

 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών 
του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 
ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η παράταση ισχύος προσφορών 
του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 
ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Αγιάς» 

Κατά 
πλειοψηφία 

70.  

 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών 
του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 

ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ 
Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η παράταση ισχύος προσφορών 
του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 

ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ 
Δήμου Αγιάς» 

Κατά 
πλειοψηφία 
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Σελίδα 2 από 2 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

71.  

Παράταση προθεσμίας υποβολής 
προσφορών – αποσφράγισης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με 
Συστημικό Αριθμό: 88889, για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς 

Εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών – αποσφράγισης 

του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 88889, 
για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου: «Κατασκευή καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου 

Αγιάς 

Ομόφωνα 

72.  

Παράταση προθεσμίας υποβολής 
προσφορών – αποσφράγισης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με 
Συστημικό Αριθμό: 90400, για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών 

Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και 
Μελιβοίας» 

Εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών – αποσφράγισης 

του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 90400, 
για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις 
ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και 

Μελιβοίας» 

Κατά 
πλειοψηφία 

 
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 
Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


