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Αγιά,  16 Φεβρουαρίου 2021 

Αριθμ.πρωτ: 1557 

 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

Πίνακας αποφάσεων 4ης/15-02-2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αγιάς με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence). 

Αριθμός 

απόφασης 
Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 

Τρόπος 

λήψης 

απόφασης 

12.  

 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - 
Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό 
έτος 2021 

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Εσόδων - 

Εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 
Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό 
έτος 2021 

Κατά 
πλειοψηφία 

13.  

 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων, φυσικού αερίου και 
λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των 

Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021 

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και 
λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των 

Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021 

Ομόφωνα 

14.  

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, 
ποσού 11.965,15€, από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για την αντιμετώπιση 
έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του 
κορωνοϊού Covid-19 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή της 
κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 

11.965,15€, από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την αντιμετώπιση 

έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του 

κορωνοϊού Covid-19 

Ομόφωνα 

15.  

 Έγκριση αποτελέσματος άγονης 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

κοινοχρήστων χώρων με σκοπό την 
προβολή υπαίθριας διαφήμισης 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της άγονης 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
κοινοχρήστων χώρων με σκοπό την 

προβολή υπαίθριας διαφήμισης 

Ομόφωνα 

16.  

Καθορισμός όρων διακήρυξης 
δημοπρασίας μίσθωσης κοινοχρήστων 

χώρων για την προβολή υπαίθριας 
διαφήμισης 

Καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης 

δημοπρασίας μίσθωσης κοινοχρήστων 
χώρων για την προβολή υπαίθριας 

διαφήμισης 

Ομόφωνα 
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Αριθμός 

απόφασης 
Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 

Τρόπος 

λήψης 

απόφασης 

17.  

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με 

σκοπό την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου 
στη θέση «Μύλος Μπέη» της Κοινότητας 

Μαρμαρίνης του  Δήμου Αγιάς 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 

για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με 
σκοπό την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου 
στη θέση «Μύλος Μπέη» της Κοινότητας 

Μαρμαρίνης του  Δήμου Αγιάς 

Ομόφωνα 

18.  

 Έγκριση παράτασης λειτουργίας της 
πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 
Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 του Ε.Π. 
«Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020» και αύξηση 
Προϋπολογισμού της - Έγκριση «Σχεδίου» 

της τροποποιημένης Απόφασης 
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» της 

πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 
Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5003171 

Εγκρίθηκε η παράταση λειτουργίας της 

πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 
Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 του Ε.Π. 
«Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020» και η αύξηση 
Προϋπολογισμού της – Εγκρίθηκε το 

«Σχέδιο» της τροποποιημένης Απόφασης 
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» της 

πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 
Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5003171 

Ομόφωνα 

19.  

Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
εργασιών του έργου: «Κατασκευή 

συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης 
ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης 

πλημμυρικών φαινομένων» 

Εγκρίθηκε ο 2ος ανακεφαλαιωτικός 

πίνακας εργασιών του έργου: «Κατασκευή 
συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης 
ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης 

πλημμυρικών φαινομένων» 

Ομόφωνα 

20.  

 Έγκριση της 1ης παράτασης της 
συμβατικής προθεσμίας του έργου: 

«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου 
Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η  1η παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση 

Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» 
Ομόφωνα 

21.  

 Έγκριση αποτελέσματος του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την επιλογή προσωρινού αναδόχου 
παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: 
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» που 

αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: 
«Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες 

λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την επιλογή προσωρινού αναδόχου 

παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: 

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» που 
αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: 
«Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες 

λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

22.  

Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της 
προμήθειας: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς 

Αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος του 

Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια απορριμματοφόρου» Δήμου 
Αγιάς 

Ομόφωνα 

23.  

Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της 
προμήθειας: «Προμήθεια οργάνων και 
αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς 

στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας», ως προς 
τις ΟΜΑΔΕΣ 1 και 2 

Αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος του 

Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια οργάνων και αστικού 
εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση 

“Πλατανιά” Βελίκας», ως προς τις 
ΟΜΑΔΕΣ 1 και 2 

Ομόφωνα 
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Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


