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Πίνακας αποφάσεων 26ης/ 05-11-2021 δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

232.  

Έγκριση διενέργειας ανοικτής διαδικασίας 
άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την 

ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο «Εφαρμογή βιολογικής 
καταπολέμησης του εντόμου 

DRYOCOSMUSKURIPHILUS (σφήκα της 
καστανιάς) στα δημοτικά δάση του 
Δήμου Αγιάς» και εκτιμώμενη αξία 

τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια 
ενενήντα τέσσερα ευρώ και 15 λεπτά 

(482.694,15€) πλέον ΦΠΑ 13% 

Εγκρίθηκε η διενέργεια  ανοικτής 
διαδικασίας άνω των ορίων μέσω 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση της 
σύμβασης προμήθειας με τίτλο 

«Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης 
του εντόμου 

DRYOCOSMUSKURIPHILUS (σφήκα της 
καστανιάς) στα δημοτικά δάση του 

Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

233.  

Έγκριση του επικαιροποιημένου 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το 
οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με την  

υπ’ αριθμ. 8/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΝ8ΟΚ6Τ-0ΩΑ) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΝΠΔΔ 

Εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το 

οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με την  
υπ’ αριθμ. 8/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΝ8ΟΚ6Τ-0ΩΑ) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΝΠΔΔ 

Κατά 
πλειοψηφία 

234.  

Έγκριση της επικαιροποιημένης 2ης 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ηρακλείδης» 

Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 
7/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΣΔΟΚ6Τ-ΞΒ5) απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

Εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη 2η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ηρακλείδης» 

Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 
7/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΣΔΟΚ6Τ-ΞΒ5) απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

Κατά 
πλειοψηφία 

235.  

Έγκριση διενέργειας Ανοικτής διαδικασίας 
κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την 

ανάθεση της σύμβασης με τίτλο 
«Αποκατάσταση της Βατότητας 

υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των 
δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς» και 

εκτιμώμενη αξία ένα εκατομμύριο 
τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια 
εβδομήντα τέσσερα  ευρώ και δέκα εννιά 

λεπτά (1.346.774,19€) πλέον ΦΠΑ 

Εγκρίθηκε η διενέργεια  Ανοικτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση της 

σύμβασης με τίτλο «Αποκατάσταση της 
Βατότητας υφιστάμενης δασικής 

οδοποιίας των δημοτικών δασών του 
Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 
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Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

236.  

 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την 
εκπόνηση της μελέτης «Διαχειριστική 
Μελέτη Δάσους ΔΕ Μελιβοίας» του 

Δήμου Αγιάς, που εμπίπτει στις διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της 

περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 
221, του Ν.4412/2016 

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 
οι όροι διακήρυξης του ανοικτού 

διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης 
«Διαχειριστική Μελέτη Δάσους ΔΕ 

Μελιβοίας» του Δήμου Αγιάς 

Ομόφωνα 

237.  

Έγκριση  του αποτελέσματος (προσωρινός 
ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου 

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» 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Ανοικτού 
Δημόσιου 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» 

Ομόφωνα 

238.  

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης 

Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή 
τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: 
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της 

Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" 
και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση 
"Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 
Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς»  

με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, με κριτήριο 
ανάθεσης την  «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής 

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης 

Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή 
τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: 
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της 

Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" 
και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση 
"Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 
Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς»   

Κατά 
πλειοψηφία 
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