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Αγιά,  27 Φεβρουαρίου 2021 

Αριθμ.πρωτ: 2090 

 
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 5ης/26-02-2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

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

Αριθμός 

απόφασης 
Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 

Τρόπος 

λήψης 

απόφασης 

24.  

Κήρυξη ως άγονου του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 

μονάδες του Δήμου Αγιάς» 

Κηρύχθηκε άγονος ο ανοικτός 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 

μονάδες του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

25.  

Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου 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 

διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου του έργου: «Κατασκευή 
ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 
σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

26.  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών 

υπηρεσιών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

ωρίμανση του έργου κατασκευής 
φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του 

Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών 

υπηρεσιών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

ωρίμανση του έργου κατασκευής 
φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του 

Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

27.  

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης 

Δημοσίας Σύμβασης της παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

ωρίμανση του έργου κατασκευής 
φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του 

Δήμου Αγιάς» προϋπολογισμού 
8.112,90€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής 

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης 
Δημοσίας Σύμβασης της παροχής τεχνικών 

υπηρεσιών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

ωρίμανση του έργου κατασκευής 
φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του 

Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 
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Αριθμός 

απόφασης 
Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
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απόφασης 

28.  

 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, στον 
Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του 

περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον», στην 
υπ’ αριθ. 175/19-01-2021 Πρόσκληση 
(Κωδικός Πρόσκλησης: 104, Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ: 4749) με τίτλο: «Ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων 

κτηρίων στη Θεσσαλία», για τη 
χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου 
Μελιβοίας» 

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Ε.Π. 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, στον 
Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του 

περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον», στην 
υπ’ αριθ. 175/19-01-2021 Πρόσκληση 
(Κωδικός Πρόσκλησης: 104, Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ: 4749) με τίτλο: «Ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων 

κτηρίων στη Θεσσαλία», για τη 
χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου 
Μελιβοίας» 

Ομόφωνα 

29.  

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, στον 
Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του 

περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον», στην 
υπ’ αριθ. 175/19-01-2021 Πρόσκληση 
(Κωδικός Πρόσκλησης: 104, Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ: 4749) με τίτλο: «Ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων 

κτηρίων στη Θεσσαλία», για τη 
χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου 
Ανάβρας» 

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Ε.Π. 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, στον 
Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του 

περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον», στην 
υπ’ αριθ. 175/19-01-2021 Πρόσκληση 
(Κωδικός Πρόσκλησης: 104, Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ: 4749) με τίτλο: «Ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων 

κτηρίων στη Θεσσαλία», για τη 
χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου 
Ανάβρας» 

Ομόφωνα 

30.  

 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ 
του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, Δήμου 
Αγιάς, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 
3852/2010 για την υποβολή και 

υποστήριξη υλοποίησης της πράξης: 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου 
Ζαγοράς-Μουρεσίου», στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020» Άξονας 
Προτεραιότητας 3 «Προστασία του 

Περιβάλλοντος-Μετάβαση σε μια οικονομία 
φιλική στο περιβάλλον» 

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής 

Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ 
του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, Δήμου 
Αγιάς, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 
3852/2010 για την υποβολή και 

υποστήριξη υλοποίησης της πράξης: 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου 
Ζαγοράς-Μουρεσίου», στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020» Άξονας 
Προτεραιότητας 3 «Προστασία του 

Περιβάλλοντος-Μετάβαση σε μια οικονομία 
φιλική στο περιβάλλον» 

Ομόφωνα 

31.  

 Αποδοχή και κατανομή Α’ δόσης έτους 
2021 ποσού 35.410,00€ , από το 

Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές 
δαπάνες σχολείων 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και κατανομή της Α’ 

δόσης έτους 2021 ποσού 35.410,00€ , από 
το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές 

δαπάνες σχολείων 

Ομόφωνα 

32.  
Σύνταξη σχεδίου 1ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

Συντάχθηκε το σχέδιο της 1ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 

Κατά 
πλειοψηφία 
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Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


