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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Αγιά, 24 Νοεμβρίου 2020
Αριθμ.πρωτ: 11834

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Διεύθυνση: Αγιά - Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7
Τ. Κ.: 40003
Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

Πίνακας αποφάσεων 23ης/23-11-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

149.

Καθορισμός όρων διακήρυξης
δημοπρασίας μίσθωσης κοινοχρήστων
χώρων για την προβολή υπαίθριας
διαφήμισης

Καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης
δημοπρασίας μίσθωσης κοινοχρήστων
χώρων για την προβολή υπαίθριας
διαφήμισης

Ομόφωνα

150.

Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Αγιάς προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον
καθορισμό τελών άρδευσης στο δίκτυο
άρδευσης από το Μέγα Λάκκο μέχρι τη
δεξαμενή πυρόσβεσης στο Γκούτζιμπο για
την εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για
την πλήρωση λιμνοδεξαμενών άρδευσης
στην Κοινότητα Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Αγιάς προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών
άρδευσης στο δίκτυο άρδευσης από το
Μέγα Λάκκο μέχρι τη δεξαμενή
πυρόσβεσης στο Γκούτζιμπο για την
εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την
πλήρωση λιμνοδεξαμενών άρδευσης στην
Κοινότητα Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς

Ομόφωνα

151.

Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2019

Εγκρίθηκε ο Απολογισμός Ενιαίας
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς για το
οικονομικό έτος 2019

Ομόφωνα

152.

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης
Δημοσίας Σύμβασης Μελετών και παροχής
τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών εκτιμώμενης
αξίας κατώτερης ή ίσης με 60.000,00€
χωρίς ΦΠΑ με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, για το έτος 2020-2021

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης
Δημοσίας Σύμβασης Μελετών και παροχής
τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών εκτιμώμενης
αξίας κατώτερης ή ίσης με 60.000,00€
χωρίς ΦΠΑ με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, για το έτος 2020-2021

Ομόφωνα
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Αριθμός
απόφασης

153.

154.

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την επιλογή οριστικού αναδόχου
παροχής υπηρεσιών: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την
ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του
Net Metering και του Virtual Net Metering
σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου
Αγιάς»
Έγκριση Τεύχους Τεχνικών
Δεδομένων/Προδιαγραφών και καθορισμός
όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:
«Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Αγιάς»

Κατακυρώθηκε ο Συνοπτικός Διαγωνισμός
για την επιλογή οριστικού αναδόχου
παροχής υπηρεσιών: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την
ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του
Net Metering και του Virtual Net Metering
σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου
Αγιάς»
Εγκρίθηκε το τεύχος Τεχνικών
Δεδομένων/Προδιαγραφών και
καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:
«Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Αγιάς»
Εγκρίθηκε η αποδοχή της υπ’ αριθ.
6257/1395/Α3/19-11-2020 (ΑΔΑ:
6ΜΞΣ46ΜΤΛΡ-ΕΙΩ) απόφασης ένταξης
της Πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας
Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο
στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ
5034925
Καθορίσθηκαν οι όροι φανερής
πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας
για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
επιφάνειας 9.624,89 τ.μ., παραπλεύρως
της κοίτης του ρέματος «Πουρί», στον
οικισμό του Αγιοκάμπου της Κοινότητας
Σκήτης της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου
Αγιάς, για τη δημιουργία χώρου
Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

155.

Αποδοχή της υπ’ αριθ. 6257/1395/Α3/1911-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΞΣ46ΜΤΛΡ-ΕΙΩ)
απόφασης ένταξης της Πράξης:
«Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και
μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του
Δήμου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020», με Κωδικό ΟΠΣ 5034925

156.

Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής
και προφορικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση δημοτικής έκτασης επιφάνειας
9.624,89 τ.μ., παραπλεύρως της κοίτης του
ρέματος «Πουρί», στον οικισμό του
Αγιοκάμπου της Κοινότητας Σκήτης της
Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, για τη
δημιουργία χώρου Διαχείρισης και
Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών,
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

Τρόπος
λήψης
απόφασης

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Κατά
πλειοψηφία

Κατά
πλειοψηφία

