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Πίνακας αποφάσεων 10ης/10-05-2022 δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

83.  

Αποδοχή της 3ης Τροποποίησης της πράξης: 
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» µε κωδικό 
ΟΠΣ 5003171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Θεσσαλίας 2014 -2020» 

Εγκρίθηκε η αποδοχή της 3ης 
τροποποίησης της πράξης: «Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Αγιάς» µε κωδικό 

ΟΠΣ 5003171 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: «Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 
2014 -2020» 

Ομόφωνα 

84.  
Ανάθεση σε  δικηγόρο για έρευνα 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος  διοικητικών ορίων 
Δήμου Αγιάς 

Ανατέθηκε στη δικηγόρο Πατσά 
Δήμητρα 

Ομόφωνα 

85.  

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την 
παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 

τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού 
καταφύγιου Αγιοκάμπου για τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας για την παραχώρηση 

ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 
τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού 

καταφύγιου Αγιοκάμπου για 
τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας 

Ομόφωνα 

86.  

 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, συνολικής 
έκτασης 1,950 στρεμμάτων στα όρια της 

Κοινότητας Μελιβοίας, με σκοπό τη 
δημιουργία λιμνοδεξαμενής άρδευσης 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

δημοτικής έκτασης, συνολικής 
έκτασης 1,950 στρεμμάτων στα όρια 
της Κοινότητας Μελιβοίας, με σκοπό 

τη δημιουργία λιμνοδεξαμενής 
άρδευσης 

Ομόφωνα 
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Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

87.  

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 

(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του 
Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Σκοπέλου και 
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» 

Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και 

της ΔΕΥΑ Σκοπέλου και η υποβολή 
πρότασης για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «Επέκταση δικτύων 
αποχέτευσης σε οικισμούς της νήσου 

Σκοπέλου» 

Ομόφωνα 

88.  

 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 

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

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: «Αναβάθμιση της υδρευτικής 
υποδομής οικισμών της νήσου Σκοπέλου» 

Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και 

της ΔΕΥΑ Σκοπέλου και η υποβολή 
πρότασης για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «Αναβάθμιση της υδρευτικής 
υποδομής οικισμών της νήσου 

Σκοπέλου» 

Ομόφωνα 

89.  

Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: 
«Αποκατάσταση φωτισμού αναπλάσεων 

Αγιοκάμπου και Σωτηρίτσας», 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: 
«Αποκατάσταση φωτισμού 

αναπλάσεων Αγιοκάμπου και 
Σωτηρίτσας», 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 


