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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

279/2021 
από το πρακτικό της 30ης / 28.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 14ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

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

πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της νήσου Σκοπέλου». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 28.12.2021, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  14727/24.12.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 24.12.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β’).  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 14ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

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

πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της νήσου Σκοπέλου». 

 

Υπήρξε ενημέρωση από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 

27/12, ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης από 13 ως 16 που αφορούν τις Προγραμματικές Συμβάσεις 

και τις υποβολές προτάσεων για τη ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ αποσύρονται και θα συζητηθούν σε επόμενη 

συνεδρίαση, καθώς ενημερωθήκαμε ότι το Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξέδωσε παράταση για την προθεσμία 

υποβολής προτάσεων. Στις εν λόγω προσκλήσεις η ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ επιθυμεί να αυξήσει το φυσικό 

αντικείμενο των πράξεων. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποφασίσθηκε η απόσυρση του θέματος από την ημερήσια διάταξη. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 279/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


