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Πίνακας αποφάσεων 31ης/28-12-2021 δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

288.  

 Έγκριση τεχνικών δεδομένων και 
Καθορισμός όρων διακήρυξης του 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 
την παροχή των τεχνικών και λοιπών 

συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών με 
τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 
για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 

και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή 
αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και 

λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης 
Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6» 

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 
καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 
την παροχή των τεχνικών και λοιπών 

συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών με 
τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 
για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 

και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή 
αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και 

λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης 
Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6» 

Κατά 
πλειοψηφία 

289.  

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης 

Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή 
τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: 
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για 

την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 
της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση 
υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. 
Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6», 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 για 

την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 
της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση 
υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. 
Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6», με 

κριτήριο ανάθεσης την  «πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής 

Κατά 
πλειοψηφία 

290.  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων διακήρυξης του 
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας: «Αξιοποίηση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής 

αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ 
Αγιάς» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 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: «Αξιοποίηση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής 
αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ 

Αγιάς» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών 

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

Κατά 
πλειοψηφία 
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Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

291.  

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης 

Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της 
προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση 
ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές 

της ΔΕΥΑ Αγιάς» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της 
πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση 

υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 
παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. 

Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς» 

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης 

Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της 
προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση 
ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές 

της ΔΕΥΑ Αγιάς» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της 
πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση 

υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 
παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. 

Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς» 

Κατά 
πλειοψηφία 

292.  

Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ», με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016 

Εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ», με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016 

Ομόφωνα 

293.  

Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ», με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 

4412/2016 

Εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ», με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 

4412/2016 

Ομόφωνα 

 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


