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Αγιά, 19 Απριλίου 2021 

Αριθμ.πρωτ: 3964 

 
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 8ης/16-04-2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αγιάς με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (ZOOM). 

Αριθμός 

απόφασης 
Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 

Τρόπος 

λήψης 

απόφασης 

66.  

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, 
ποσού 39.300,00€, από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για την κάλυψη εκτάκτων και 
επιτακτικών αναγκών που προκληθήκαν 

από την πανδημία 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή της 

χρηματοδότησης, ποσού 39.300,00€, από 
το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη 

εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που 
προκληθήκαν από την πανδημία 

Ομόφωνα 

67.  
Σύνταξη έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2021, 

για την εκτέλεση του δημοτικού 
προϋπολογισμού 

Συντάχθηκε η έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 

2021, για την εκτέλεση του δημοτικού 
προϋπολογισμού 

Κατά 
πλειοψηφία 

68.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 74/2021 (ΑΔΑ: 
91ΓΙΩ6Ι-ΘΦΚ) απόφασης του Δημάρχου 

Αγιάς σχετικά με την εντολή και 
πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους 

Σταυρούλα Γκούμα και Βασίλειο Δημηνίκο 
για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 74/2021 (ΑΔΑ: 

91ΓΙΩ6Ι-ΘΦΚ) απόφαση του Δημάρχου 
Αγιάς σχετικά με την εντολή και 

πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους 
Σταυρούλα Γκούμα και Βασίλειο Δημηνίκο 

για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων 

Κατά 
πλειοψηφία 

69.  

Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 
3363/31.03.2021 γνωμοδότησης της 

δικηγόρου Φωτεινής Οικονόμου σχετικά με 
την αίτηση της Ενεργειακής Κοινότητας 

«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» 

Εγκρίθηκε η αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 

3363/31.03.2021 γνωμοδότησης της 
δικηγόρου Φωτεινής Οικονόμου σχετικά με 

την αίτηση της Ενεργειακής Κοινότητας 
«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» 

Ομόφωνα 

70.  

Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, 
πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας 
για την παραχώρηση δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 

έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη 
σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο 

Αγιάς  

Καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης 

φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής 
δημοπρασίας για την παραχώρηση 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - 
παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, 

με σύναψη σύμβασης παραχώρησης με 
τον Δήμο Αγιάς 

Ομόφωνα 
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Αριθμός 

απόφασης 
Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 

Τρόπος 

λήψης 

απόφασης 

71.  

 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος 

στην πλατεία της Κοινότητας 
Μεταξοχωρίου του Δήμου Αγιάς 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού 
καταστήματος στην πλατεία της Κοινότητας 

Μεταξοχωρίου του Δήμου Αγιάς 

Ομόφωνα 

72.  

Έγκριση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής 
έκτασης, συνολικής επιφάνειας 3000 τ.μ., 
στα όρια της Κοινότητας Ποταμιάς (θέση 
Αχλαδιά) του Δήμου Αγιάς, με σκοπό την 

εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών 
(δημιουργία λιμνοδεξαμενής) 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής 
έκτασης, συνολικής επιφάνειας 3000 τ.μ., 
στα όρια της Κοινότητας Ποταμιάς (θέση 
Αχλαδιά) του Δήμου Αγιάς, με σκοπό την 

εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών 
(δημιουργία λιμνοδεξαμενής) 

Ομόφωνα 

73.  

Συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης 
Τιμών για την υλοποίηση δράσεων στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διερεύνησης 

Τιμών για την υλοποίηση δράσεων στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Ομόφωνα 

74.  

Συγκρότηση της επιτροπής για την 
προσωρινή και οριστική παραλαβή του 
έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων – 

Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας 
κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών 

φαινομένων» 

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή του 
έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων – 

Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας 
κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών 

φαινομένων» 

Κατά 
πλειοψηφία 

75.  

Συγκρότηση της επιτροπής για την 
προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών 
Κτιρίων Δήμου Αγιάς» 

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή του 
έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών 

Κτιρίων Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

76.  

Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου: «Βελτίωση 
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς» 

Κατακυρώθηκε ο ανοιχτός ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου: «Βελτίωση 
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


