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Πίνακας αποφάσεων 11ης/21-05-2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

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

Αριθμός 

απόφασης 
Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 

Τρόπος 

λήψης 

απόφασης 

93.  

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για 
την παραχώρηση δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 
έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη 

σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο 
Αγιάς 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 

για την παραχώρηση δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 

έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη 
σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο 

Αγιάς 

Ομόφωνα 

94.  

Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των 

Νομικών του Προσώπων, για τις ΟΜΑΔΕΣ: 
1, 2,3, 4, 5,6,7 και 8 

Κατακυρώθηκε ο Ανοιχτός Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός για την προμήθεια: 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των 

Νομικών του Προσώπων, για τις ΟΜΑΔΕΣ: 
1, 2,3, 4, 5,6,7 και 8 

Ομόφωνα 

95.  

Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών συλλογής και 
μεταφοράς στερεών αποβλήτων, 

καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, 
καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου 

και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 
του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 

του Ν.4674/2020 

Εγκρίθηκε η σύναψη δημόσιας σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών συλλογής και 
μεταφοράς στερεών αποβλήτων, 

καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, 
καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου 

και ηλεκτροφωτισμού 

Ομόφωνα 

96.  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και 

Ευρυμένων» 

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη 

διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και 

Ευρυμένων» 

Ομόφωνα 

97.  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια: «Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων» 

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια: «Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων» 

Ομόφωνα 
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Αριθμός 

απόφασης 
Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 

Τρόπος 

λήψης 

απόφασης 

98.  

Αποδοχή και κατανομή ποσού 35.410,00€ 
από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Β’  δόση 
έτους 2021) 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 
ποσού 35.410,00€ από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Β’  δόση έτους 2021) 

Ομόφωνα 

99.  
Αποδοχή και κατανομή ποσού 53.800,00€ 

για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 
έτους 2021 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 

ποσού 53.800,00€ για κάλυψη δράσεων 

πυροπροστασίας έτους 2021 

Ομόφωνα 

100.  

Αποδοχή χρηματοδότησης για την 
υλοποίηση της πρότασης:  

«ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ -
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ - ΧΤΙΖΟΥΜΕ 
ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ  WE INVEST IN 
LEARNING SUPPORT YOUNG PEOPLE 
BUILD A SUSTAINABLE FUTURE» στα 

πλαίσια του προγράμματος «Νέα Γεωργία 
για την Νέα Γενιά» 

Εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης για 

την υλοποίηση της πρότασης:  
«ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ -

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ - ΧΤΙΖΟΥΜΕ 
ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ  WE INVEST IN 
LEARNING SUPPORT YOUNG PEOPLE 
BUILD A SUSTAINABLE FUTURE» στα 

πλαίσια του προγράμματος «Νέα Γεωργία 
για την Νέα Γενιά» 

Ομόφωνα 

101.  
Σύνταξη σχεδίου 4ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

Συντάχθηκε το σχέδιο της 4ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 

Κατά 
πλειοψηφία 

102.  

Έγκριση τροποποίησης υποβολής 
πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα 
Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 (αριθμό πρωτ.: 

18215/29-09-2020 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», για τη 
χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια 

αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και 
εξοπλισμού φόρτισης για τις επιχειρησιακές 

ανάγκες του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η υποβολή τροποποιημένης 

πρότασης για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «Προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών 
οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης για τις 
επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

103.  

Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης και 
των τευχών δημοπράτησης της 

προμήθειας: «Προμήθεια μικρών αμιγώς 
ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η τροποποιημένη μελέτη και τα 

τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας: 

«Προμήθεια μικρών αμιγώς ηλεκτρικών 
οχημάτων Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 
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απόφασης 

104.  

Έγκριση της τροποποιημένης  μελέτης και 
των τευχών δημοπράτησης της 

προμήθειας: «Προμήθεια μεγάλων 
αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και 

σταθμών φόρτισης για όλα τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η τροποποιημένη μελέτη και τα 

τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας: 

«Προμήθεια μεγάλων αμιγώς 
ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών 

φόρτισης για όλα τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

105.  

Έγκριση υποβολής πρότασης στο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΑΤ08 (αρ. πρωτ.: 19576/19-10-2020 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Smart 
cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και 

πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - 
πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και 
περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής 
προστασίας, προστασίας της δημόσιας 

υγείας και του πληθυσμού από την 
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19», για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «Δράσεις και μέτρα πολιτικής 
προστασίας για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση κινδύνων Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις και 
μέτρα πολιτικής προστασίας για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων 
Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

106.  

 Έγκριση υποβολής πρότασης στο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 

«Πολιτική Προστασία-Προστασία της 
Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09 (αρ. πρωτ.: 14577/24-
07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων 

για την υλοποίηση του Προγράμματος», για 
τη χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες 

ωρίμανσης έργων Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες 
ωρίμανσης έργων Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

107.  

Έγκριση υποβολής πρότασης στο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία 

των πόλεων, της υπαίθρου και των 
οικισμών», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 (αρ. 

πρωτ.: 14578/24-07-2020 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: 

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 
αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός 

έλεγχος)», για τη χρηματοδότηση της 
πράξης: «Δράσεις για υποδομές που 
χρήζουν αντισεισμικής προστασίας 
(Προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο 

Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις για 
υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 
προστασίας (Προσεισμικός έλεγχος) 

στο Δήμο Αγιάς» 

Ομόφωνα 
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108.  

Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης και 
των τευχών δημοπράτησης του έργου: 
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η τροποποιημένη μελέτη και τα 

τεύχη δημοπράτησης του έργου: 

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Αγιάς» 

Ομόφωνα 

109.  

Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης και 
των τευχών δημοπράτησης του έργου: 
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Ευρυμενών» 

Εγκρίθηκε η τροποποιημένη μελέτη και τα 

τεύχη δημοπράτησης του έργου: 

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Ευρυμενών» 

Ομόφωνα 

110.  

 Έγκριση τροποποίησης υποβολής 
πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα 
Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και 
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 
υπαίθρου και των οικισμών», στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 (αρ. πρωτ.: 14575/24-
07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου - 
Αγροτική Οδοποιία», για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Βελτιώσεις 
αγροτικών δρόμων Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η υποβολή τροποποιημένης 

πρότασης για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων 
Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

111.  

Έγκριση υποβολής πρότασης στο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 

«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 
Αθλητισμός», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 
(αριθμ. πρωτ.: 18213/29-09-2020 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: 
«Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών 

αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, 
προσβασιμότητα ΑμΕΑ», για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Συντήρηση 
γηπέδων και σχολικών μονάδων Δήμου 

Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Συντήρηση 
γηπέδων και σχολικών μονάδων Δήμου 

Αγιάς» 

Ομόφωνα 

112.  

Έγκριση της μελέτης και των τευχών 
δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση 
γηπέδου ποδοσφαίρου Μαρμαρίνης 

Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση 

γηπέδου ποδοσφαίρου Μαρμαρίνης 
Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

113.  

 Έγκριση της μελέτης και των τευχών 
δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις 

και επισκευές σχολικών υποδομών 
Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις 

και επισκευές σχολικών υποδομών 
Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 
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114.  

 Έγκριση Προτεραιοποίησης προτάσεων 
του Δήμου Αγιάς στο Πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης» στα πλαίσια της ΚΥΑ 
6302/8-04-2021 (ΦΕΚ 1399/2021/Τεύχος 
Β΄) - που θέτει ανά Δήμο ανώτατο όριο 
συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) 

προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν 
στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

Εγκρίθηκε η Προτεραιοποίηση των 

προτάσεων του Δήμου Αγιάς στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στα 

πλαίσια της ΚΥΑ 6302/8-04-2021 (ΦΕΚ 
1399/2021/Τεύχος Β΄) - που θέτει ανά 

Δήμο ανώτατο όριο συνολικού 
προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων 

που μπορούν να ενταχθούν στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

Ομόφωνα 

115.  

 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 
Οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Κέντρου Κοινότητας Αγιάς» 

Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής 

και Οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Κέντρου Κοινότητας Αγιάς» 

Κατά 
πλειοψηφία 

116.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: 

«Αποκατάσταση Ζημιών Αγροτικής 
Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου: 

«Αποκατάσταση Ζημιών Αγροτικής 
Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

117.  

 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης του άρθρου 100 του 

Ν.3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), 
μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου 
Αλοννήσου για την υποβολής πρότασης 

στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα 
Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 (αρ. πρωτ.: 14573/24-
07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», για τη 
χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και 

ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων 
ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου» 

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής του 

άρθρου 100 του Ν.3852/2010 
(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του Δήμου Αλοννήσου για 
την υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον 

Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», 
στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 (αρ. πρωτ.: 

14573/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει) με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», 

για τη χρηματοδότηση της πράξης: 
«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, 
τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών 
εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου 

Αλοννήσου» 

Ομόφωνα 

118.  

 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός 
ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επείγον 

έργο άμεσης αποκατάστασης 
ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης 
Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου» 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα (προσωρινός 

ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επείγον 

έργο άμεσης αποκατάστασης 
ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης 
Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου» 

Κατά 
πλειοψηφία 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


