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Τρόπος 
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απόφασης 

264.  

Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ 
προσωπικού ΟΤΑ για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι 
31/03/2022 

Εγκρίθηκε η παράταση των συμβάσεων 
Ι.Δ.Ο.Χ προσωπικού ΟΤΑ για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

μέχρι 31/03/2022 

Ομόφωνα 

265.  

Έγκριση Επέκτασης αντικειμένου 
υπεργολάβου κατά την εκτέλεση του 

έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η επέκταση του αντικειμένου 
υπεργολάβου κατά την εκτέλεση του 

έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

266.  

 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 468/2021 (ΑΔΑ: 
6Ξ1ΨΩ6Ι-2ΒΜ) απόφασης του Δημάρχου 
σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα 

στον δικηγόρο Χρήστο Μαντζάνα  για 
δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης των 

Αστερίου και Ιωάννη Βλούχου κατά του 
Δήμου Αγιάς 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 468/2021 (ΑΔΑ: 
6Ξ1ΨΩ6Ι-2ΒΜ) απόφασης του Δημάρχου 
σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα 

στον δικηγόρο Χρήστο Μαντζάνα  για 
δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης των 

Αστερίου και Ιωάννη Βλούχου κατά του 
Δήμου Αγιάς 

Ομόφωνα 

267.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: 
6ΩΑΛΟΚ6Τ-ΖΥΩ) απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ηρακλείδης» του Δήμου Αγιάς, με θέμα: 
«3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

οικον. έτους 2021 του ΝΠΔΔ 
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ  του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: 
6ΩΑΛΟΚ6Τ-ΖΥΩ) απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ηρακλείδης» του Δήμου Αγιάς, με θέμα: 
«3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

οικον. έτους 2021 του ΝΠΔΔ 
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ  του Δήμου Αγιάς» 

Κατά 
πλειοψηφία 

268.  

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – 
Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το 

οικονομικό έτος 2022 

Εγκρίθηκε ο  Προϋπολογισμός Εσόδων – 
Εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 

Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το 

οικονομικό έτος 2022 

Κατά 
πλειοψηφία 
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269.  

Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, καθορισμός τιμής 
μίσθωσης ωριαίας αποζημίωσης 

μηχανημάτων έργου – οχημάτων και 
σύναψη μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτες 
για την εκμίσθωση μηχανημάτων έργου – 
οχημάτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών από πυρκαγιές, ανέμους, 
πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετό, στην 

περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγιάς έως 31-
12-2022, με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

την διαδικασία πληρωμής δαπανών 
πολιτικής προστασίας 

Εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, ο καθορισμός τιμής 

μίσθωσης ωριαίας αποζημίωσης 
μηχανημάτων έργου – οχημάτων και η 

σύναψη μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτες 
για την εκμίσθωση μηχανημάτων έργου – 
οχημάτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών από πυρκαγιές, ανέμους, 
πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετό, στην 

περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγιάς έως 31-
12-2022, με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

την διαδικασία πληρωμής δαπανών 
πολιτικής προστασίας 

Ομόφωνα 

270.  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων διακήρυξης του 
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια 
και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων 

διαχείρισης ενέργειας και 
εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα 

υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της 
ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: 

″Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών 
ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις 

αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″» 

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 
καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του 

Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια 
και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων 

διαχείρισης ενέργειας και 
εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα 

υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της 
ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: 

″Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών 
ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις 

αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″» 

Κατά 
πλειοψηφία 

271.  

Έγκριση εκ νέου του Πίνακα Κατάταξης 
κατά σειρά μειοδοσίας του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ», κατόπιν έγκρισης της 

παράτασης ισχύος των προσφορών (μετά 
τις απαντήσεις για την παράταση) 

Εγκρίθηκε ο νέος Πίνακας Κατάταξης κατά 
σειρά μειοδοσίας του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ», κατόπιν έγκρισης της 

παράτασης ισχύος των προσφορών  

Κατά 
πλειοψηφία 

272.  

 Έγκριση 1ης Παράτασης της συμβατικής 
προθεσμίας για την εκτέλεση της 

προμήθειας:  «Προμήθεια 
απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η 1η παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας για την εκτέλεση της 

προμήθειας:  «Προμήθεια 
απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

273.  

Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής 
προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ» 

Εγκρίθηκε η 4η παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ» 

Ομόφωνα 
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274.  

Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Συστημικό 
Αύξοντα Αριθμό: 101574, για την  εκτέλεση 

της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ», ως προς την 

ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ» και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 2α του 

άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω 
άγονου διαγωνισμού 

Εγκρίθηκε η ματαίωση της διαδικασίας 
σύναψης δημόσιας σύμβασης του 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 101574, για 

την  εκτέλεση της προμήθειας: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ», ως προς 
την ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ» και η προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 2α του 
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω 

άγονου διαγωνισμού 

Ομόφωνα 

275.  

Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
παροχής 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 

Κατακυρώθηκε ο Ανοιχτός Ηλεκτρονικός 
Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου 
παροχής 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 

Κατά 
πλειοψηφία 

276.  

Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και 
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την 

επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

ωρίμανση του έργου κατασκευής 
φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του 

Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 
και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης για 
την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών 

υπηρεσιών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

ωρίμανση του έργου κατασκευής 
φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του 

Δήμου Αγιάς» 

Κατά 
πλειοψηφία 

277.  

Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και 
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την 
επιλογή αναδόχου εκπόνηση της μελέτης: 
«Μελέτη εφαρμογής του Net Metering 

και του Virtual Net Metering σε 
εγκαταστάσεις και λειτουργίες του 

Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 
και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης για 

την επιλογή αναδόχου εκπόνηση της 
μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής του Net 

Metering και του Virtual Net Metering σε 
εγκαταστάσεις και λειτουργίες του 

Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

278.  

 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: 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

Δεν συζητήθηκε Αποσύρθηκε 

279.  

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» 

Δεν συζητήθηκε Αποσύρθηκε 



Σελίδα 4 από 5 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

280.  

 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: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

Δεν συζητήθηκε Αποσύρθηκε 

281.  

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: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) για 

τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση 
δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της 

νήσου Σκοπέλου» 

Δεν συζητήθηκε Αποσύρθηκε 

282.  

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και 
του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη 

μελετών 

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής 
Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και 
του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη 

μελετών 

Ομόφωνα 

283.  

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης 
ποσού 62.475,00€ για έργα και 

επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2021 
(10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 

2021) 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 
χρηματοδότησης ποσού 62.475,00€ για 

έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 
2021 (10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή 

έτους 2021) 

Ομόφωνα 

284.  

Αποδοχή και κατανομή ποσού 3.259,46€, 
από το Υπουργείο Εσωτερικών για 
μισθώματα σχολείων Σεπτεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2021 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 
ποσού 3.259,46€, από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για μισθώματα σχολείων 

Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 

Ομόφωνα 
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285.  

Αποδοχή και κατανομή ποσού 8.525,00€ 
(συμπληρωματικής δόσης έτους 2021) 

από το Υπουργείο Εσωτερικών για 
λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 
ποσού 8.525,00€ (συμπληρωματικής 
δόσης έτους 2021) από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων 

Ομόφωνα 

286.  

Αποδοχή και κατανομή ποσού 
700.000,00€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για αντιμετώπιση που 
προκλήθηκαν από πλημμύρες 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 
ποσού 700.000,00€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για αντιμετώπιση που 
προκλήθηκαν από πλημμύρες 

Ομόφωνα 

287.  
Σύνταξη σχεδίου 11ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε το σχέδιο της 11ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 
Ομόφωνα 

 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


