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Πίνακας αποφάσεων 20ης/ 13-09-2021 δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αγιάς 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

183.  

Λήψη απόφασης για την παράταση 
συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α’ 

και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 

Εγκρίθηκε η παράταση συμβάσεων 
Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 

Ομόφωνα 

184.  

Καθορισμός του αριθμού των 
απασχολούμενων μαθητευόμενων του 
προγράμματος μάθησης σε εργασιακό 
χώρο του μεταλυκειακού έτους - τάξη 

μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό 
έτος 2021-2022 και 2022-2023 

Καθορίσθηκε ο αριθμός των 
απασχολούμενων μαθητευόμενων του 
προγράμματος μάθησης σε εργασιακό 
χώρο του μεταλυκειακού έτους - τάξη 

μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό 
έτος 2021-2022 και 2022-2023 

Ομόφωνα 

185.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2021 (ΑΔΑ: 
6Ι6ΜΟΚ6Σ-ΓΧΤ) απόφασης της 

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

2021» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 18/2021 (ΑΔΑ: 
6Ι6ΜΟΚ6Σ-ΓΧΤ) απόφαση της 

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

2021» 

Κατά 
πλειοψηφία 

186.  

Εξέταση αιτημάτων πολιτών - 
επιχειρηματιών του Δήμου Αγιάς για 

μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις 
που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω 

covid-19 

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα πολιτών - 
επιχειρηματιών του Δήμου Αγιάς για 

μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις 
που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω 

covid-19 

Ομόφωνα 

187.  

Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής, 
πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας 
για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην 
Κοινότητα Σωτηρίτσας  για την εναπόθεση  

αγροτικών προϊόντων 

Καθορίσθηκαν οι όροι φανερής, 
πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας 
για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην 
Κοινότητα Σωτηρίτσας  για την εναπόθεση  

αγροτικών προϊόντων 

Ομόφωνα 
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Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

188.  

Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και 
κατακύρωσης του αποτελέσματος της 
φανερής, μειοδοτικής και προφορικής 

δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου 
στην Κοινότητα Σκήτης 

Εγκρίθηκε το πρακτικό και κατακυρώθηκε 
το αποτέλεσμα της φανερής, μειοδοτικής 

και προφορικής δημοπρασίας για την 
μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Σκήτης 

Ομόφωνα 

189.  
Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για 

σύνταξη εξώδικης όχλησης - καταγγελίας 
Ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος Ομόφωνα 

190.  
Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: 
Υπόθεση προσφυγής του Σταύρου 

Ευθυμίου κατά του Δήμου Αγιάς 
Ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος Ομόφωνα 

191.  

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: 
Υπόθεση ανακοπής των Αντωνίας χας 

Νικολάου Παπαρίζου και του Προδρόμου 
Κουκουρίδη κατά του Δήμου Αγιάς και κατά 
του υπαριθμ.πρωτ. 571/147806/20-7-2021   
Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του 

Δασαρχείου Αγιάς 

Ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος Ομόφωνα 

192.  
Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: 

Υπόθεση αγωγής του Αντωνίου Σιώχα 
κατά του Δήμου Αγιάς 

Ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος Ομόφωνα 

193.  

Υποβολή πρότασης στον Άξονα 
Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος – 
Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των 

Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 
2020», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 
κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση 
δικτύων αποχέτευσης Βελίκας -Σωτηρίτσας 
- Αγιοκάμπου - Αγιάς & Μεταξοχωρίου» και 
έγκριση παραχώρησης Κ/Χ για κατασκευή 

αντλιοστασίων 

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στον 
Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος – 
Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των 

Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 
2020», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 
κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση 
δικτύων αποχέτευσης Βελίκας -Σωτηρίτσας 
- Αγιοκάμπου - Αγιάς & Μεταξοχωρίου» και 

η παραχώρηση Κ/Χ για κατασκευή 
αντλιοστασίων 

Ομόφωνα 
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194.  

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης 

Δημόσιας Σύμβασης για τη διενέργεια του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής 

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης 

Δημόσιας Σύμβασης για τη διενέργεια του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής 

Ομόφωνα 

195.  

Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής 
Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), 
μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ 
Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών 

ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις 
αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», με 

βάση την υπ’ αριθ. 23837/26-7-2021 (ΑΔΑ: 
93Ζ246ΜΤΛ6-Η92) Απόφαση Ένταξης στο 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση 
Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 
100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση 

δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και 
της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της 

πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση 
υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. 
Αγιάς», με βάση την υπ’ αριθ. 23837/26-7-
2021 (ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92) Απόφαση 

Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Ομόφωνα 

196.  

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), 
μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ 
Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: 

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής 
Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), 
μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ 
Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: 

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

Ομόφωνα 

197.  

 Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα 
Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος – 
Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των 

Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 
– 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 

κωδικό: 14.30.1.2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4840 με 
τίτλο: «Έργα ύδρευσης & εφαρμογή 

συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση 
αναγκών συλλογής, μεταφοράς, 

αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής 
πόσιμου νερού» για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στον 
Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος – 
Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των 

Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 
– 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 

κωδικό: 14.30.1.2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4840 με 
τίτλο: «Έργα ύδρευσης & εφαρμογή 

συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση 
αναγκών συλλογής, μεταφοράς, 

αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής 
πόσιμου νερού» για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

Ομόφωνα 

 
 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


