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Πίνακας αποφάσεων 19ης/16-09-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

111.

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου:
Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του
Ευαγγέλου Κρεμαστά και κατά του
Ελληνικού Δημοσίου

Ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος η
Γκούμα Σταυρούλα

Ομόφωνα

112.

Αποδοχή γνωμοδότησης για την άσκηση
προσφυγής κατά της με αριθμ. πρωτ.
139707/27-8-2020 απόφασης του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Εγκρίθηκε η αποδοχή της γνωμοδότησης
και η άσκηση προσφυγής

Κατά
πλειοψηφία

113.

Αποδοχή δωρεάς από την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Εγκρίθηκε η αποδοχή της δωρεάς

Ομόφωνα

114.

Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής,
πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας
για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην
Κοινότητα Σωτηρίτσας για την εναπόθεση
αγροτικών προϊόντων

Καθορίσθηκαν οι όροι διενέργειας
φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής
δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής
έκτασης στην Κοινότητα Σωτηρίτσας για
την εναπόθεση αγροτικών προϊόντων

Ομόφωνα

115.

Κατακύρωση (οριστικός ανάδοχος) του
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για
την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών
καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς
και των Νομικών του Προσώπων ως προς
την ΟΜΑΔΑ 9 - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος του
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για
την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών
καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς
και των Νομικών του Προσώπων ως προς
την ΟΜΑΔΑ 9 - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Ομόφωνα
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Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

116.

Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός
ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς Δήμο Αγιάς»

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα (προσωρινός
ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς Δήμο Αγιάς»

Ομόφωνα

117.

Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη
δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή
ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

Καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη
δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή
ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

Ομόφωνα

Έγκριση υποβολής πρότασης στο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας:
«Περιβάλλον», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01
(αρ. πρωτ.: 14573/24-07-2020) με τίτλο:
«Υποδομές ύδρευσης», για τη
χρηματοδότηση της πράξης: «Βελτίωση
υδρευτικής υποδομής Οικισμών Δήμου
Αγιάς»
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:
«Βελτίωση υδρευτικής υποδομής Οικισμών
Δήμου Αγιάς»
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.
3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και
του Δήμου Σκοπέλου, για τη διοικητική και
τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σκοπέλου
στην ανάγκη σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών-τεχνικών εκθέσεων για την
υλοποίηση γενικών υπηρεσιών, εργασιών
και προμηθειών

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας:
«Περιβάλλον», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01
(αρ. πρωτ.: 14573/24-07-2020) με τίτλο:
«Υποδομές ύδρευσης», για τη
χρηματοδότηση της πράξης: «Βελτίωση
υδρευτικής υποδομής Οικισμών Δήμου
Αγιάς»
Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.
3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου),
μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ
Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης:
«Βελτίωση υδρευτικής υποδομής Οικισμών
Δήμου Αγιάς»
Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.
3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και
του Δήμου Σκοπέλου, για τη διοικητική και
τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σκοπέλου
στην ανάγκη σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών-τεχνικών εκθέσεων για την
υλοποίηση γενικών υπηρεσιών, εργασιών
και προμηθειών

118.

119.

120.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

Κατά
πλειοψηφία

Κατά
πλειοψηφία

Κατά
πλειοψηφία

