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Πίνακας αποφάσεων 25ης/14-12-2020 τακτικής συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

162.  

 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 
εμβαδού 4900,92 τ.μ. στα όρια της 

Κοινότητας Σκλήθρου (δρόμος 
Ρακοποτάμου – Σκλήθρου), με σκοπό την 

εξυπηρέτηση εργοταξιακών αναγκών 
(εναπόθεση υλικών και μηχανημάτων) για 

την κατασκευή έργου 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας 

Ομόφωνα 

163.  

 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση την εκμίσθωση 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.) 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας 

Κατά 
πλειοψηφία 

164.  

Εξέταση αιτημάτων πολιτών για 
διορθώσεις - διαγραφές στους 

Χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με το 
άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 

Εγκρίθηκαν οι διορθώσεις - διαγραφές 
στους Χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα 

με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 
Ομόφωνα 

165.  

 Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής 
σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον 

Ο.Α.Ε.Δ. με σκοπό τη λειτουργία Γραφείου 
Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. από 01/1/2021 έως 

31/12/2021 στο Δήμο Αγιάς 

Εγκρίθηκε η ανανέωση της 
προγραμματικής σύμβασης του Δήμου 

Αγιάς με τον Ο.Α.Ε.Δ. με σκοπό τη 
λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. 
από 01/1/2021 έως 31/12/2021 στο Δήμο 

Αγιάς 

Ομόφωνα 

166.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) και 

τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 10 ατόμων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 
Ομόφωνα 
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167.  
 Έγκριση απολογισμού χρήσης 2019 του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς 

Εγκρίθηκε ο απολογισμός χρήσης 2019 
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου 
Αγιάς 

Ομόφωνα 

168.  

 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – 
Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το 

οικονομικό έτος 2021 

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το 

οικονομικό έτος 2021 

Κατά 
πλειοψηφία 

169.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2020 (ΑΔΑ: 
6ΝΟΨΟΚ6Σ-1Κ0) απόφασης της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» 
Δήμου Αγιάς, με θέμα «2η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικον. 

Έτους 2020»  

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 21/2020 (ΑΔΑ: 
6ΝΟΨΟΚ6Σ-1Κ0) απόφαση της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» 
Δήμου Αγιάς, με θέμα «2η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικον. 

Έτους 2020» 

Ομόφωνα 

170.  

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης 
ποσού 3.300.000,00€, βάσει της υπ’ αριθ. 

348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-
ΓΦ0) Απόφασης του Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 

817 με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ 
ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης  
έως 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», για τη 
δημοπράτηση του υποέργου 3: «Επείγον 
έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης 

και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – 
Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου» 

Εγκρίθηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης 
Κατά 

πλειοψηφία 

171.  

 Έγκριση της μελέτης και των τευχών 
δημοπράτησης του έργου: «Επείγον έργο 
άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και 

δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – 
Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου»  

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου: «Επείγον έργο 
άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και 

δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – 
Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου» 

Κατά 
πλειοψηφία 

172.  

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»  

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» 

Ομόφωνα 
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173.  

Έγκριση της 1ης παράτασης της 
συμβατικής προθεσμίας του έργου: 

«Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις ζημιών 
δημοτικών σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας» 

Εγκρίθηκε η 1η παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας του έργου: «Συντηρήσεις – 

αποκαταστάσεις ζημιών δημοτικών 
σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας» 

Ομόφωνα 

174.  

 Έγκριση των αποτελεσμάτων 
(προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρου Δήμου Αγιάς» 

Αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: 
«Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου 

Αγιάς» 

Ομόφωνα 

175.  

Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός 
ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού  

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 
προμήθειας: «Προμήθεια οργάνων και 

αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη 
θέση “Πλατανιά” Βελίκας» 

Αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: 

«Προμήθεια οργάνων και αστικού 
εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση 

“Πλατανιά” Βελίκας» 

Ομόφωνα 

176.  
Σύνταξη έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2020, 

για την εκτέλεση του δημοτικού 
προϋπολογισμού 

Συντάχθηκε η έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 
2020, για την εκτέλεση του δημοτικού 

προϋπολογισμού 

Κατά 
πλειοψηφία 

177.  

Αποδοχή και κατανομή  χρηματοδότησης 
ποσού 57.568,23€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών που θα προκύψουνε για την 

προστασία και αντιμετώπιση του 
Κορωνοϊού 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 
χρηματοδότησης ποσού 57.568,23€ από 

το Υπουργείο Εσωτερικών για 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που θα 

προκύψουνε για την προστασία και 
αντιμετώπιση του Κορωνοϊού 

Ομόφωνα 

178.  

Αποδοχή και κατανομή Δ’  δόσης έτους 
2020 ποσού 35.410,00€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή Δ’  
δόσης έτους 2020 ποσού 35.410,00€ από 
το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές 

δαπάνες σχολείων 

Ομόφωνα 

179.  
Σύνταξη σχεδίου 12ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

Συντάχθηκε το σχέδιο της 12ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 

Κατά 
πλειοψηφία 

 
 

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής 
Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


