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Πίνακας αποφάσεων 11ης/18-05-2022 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

90.  

Εξέταση αιτήματος της μισθώτριας Χαλκιά 
Στυλιανής σχετικά με την τοποθέτηση Φ/Β 
εγκατάστασης στην στέγη του δημοτικού 

αναψυκτηρίου   

Εγκρίθηκε το αίτημα της Χαλκιά 
Στυλιανής σχετικά με την τοποθέτηση 

Φ/Β εγκατάστασης στην στέγη του 
δημοτικού αναψυκτηρίου   

Ομόφωνα 

91.  

Έγκριση της Γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης 
του έργου: «Αξιοποίηση σύγχρονων 

συστημάτων ποσοτικής και ενεργειακής 
διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η Γεωργοοικονομοτεχνική 
μελέτη του έργου: «Αξιοποίηση 

σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής 
και ενεργειακής διαχείρισης και 

ελέγχου των εγκαταστάσεων 
άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

92.  

Έγκριση μελέτης Ενεργειακής Εξοικονόμησης 
του έργου: «Αξιοποίηση σύγχρονων 

συστημάτων ποσοτικής και ενεργειακής 
διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η μελέτη Ενεργειακής 
Εξοικονόμησης του έργου: 
«Αξιοποίηση σύγχρονων 

συστημάτων ποσοτικής και 
ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου 

των εγκαταστάσεων άρδευσης του 
Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

93.  

Έγκριση μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας 
του έργου: «Αξιοποίηση σύγχρονων 

συστημάτων ποσοτικής και ενεργειακής 
διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η μελέτη Οικονομικής 
Σκοπιμότητας του έργου: 
«Αξιοποίηση σύγχρονων 

συστημάτων ποσοτικής και 
ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου 

των εγκαταστάσεων άρδευσης του 
Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 
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Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

94.  

 Έγκριση της μελέτης Δυνητικής εξοικονόμησης 
ύδατος του έργου με τίτλο: ««Αξιοποίηση 
σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και 

ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου των 
εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 
του Μέτρου 4 (Υπομέτρο 4.3)  Δράση 4.3.1 του 

ΠΑΑ 2014-2020 

Εγκρίθηκε η μελέτη Δυνητικής 
εξοικονόμησης ύδατος του έργου με 

τίτλο: ««Αξιοποίηση σύγχρονων 
συστημάτων ποσοτικής και 

ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου 
των εγκαταστάσεων άρδευσης του 

Δήμου Αγιάς» του Μέτρου 4 
(Υπομέτρο 4.3)  Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 

2014-2020 

Ομόφωνα 

95.  

Έγκριση της μελέτης - τευχών δημοπράτησης 
(όροι και έγγραφα της σύμβασης) και 

καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την 
διενέργεια του άνω των ορίων ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για 
την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με 

τίτλο: «Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων 
ποσοτικής και ενεργειακής διαχείρισης και 
ελέγχου των εγκαταστάσεων άρδευσης του 
Δήμου Αγιάς» του Μέτρου 4 (Υπομέτρο 4.3)  

Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 
δημοπράτησης και καθορίσθηκαν οι 
όροι διακήρυξης για την διενέργεια 

του άνω των ορίων ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της 
σύμβασης προμήθειας με τίτλο: 

«Αξιοποίηση σύγχρονων 
συστημάτων ποσοτικής και 

ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου 
των εγκαταστάσεων άρδευσης του 

Δήμου Αγιάς» του Μέτρου 4 
(Υπομέτρο 4.3)  Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 

2014-2020 

Ομόφωνα 

96.  

Έγκριση της Γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης 
του έργου: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την 
βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των 

εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η Γεωργοοικονομοτεχνική 
μελέτη του έργου: «Αξιοποίηση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την 
βελτίωση της ενεργειακής 

αυτονομίας των εγκαταστάσεων 
άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

97.  

Έγκριση μελέτης Ενεργειακής Εξοικονόμησης 
του έργου: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την 
βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των 

εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η μελέτη Ενεργειακής 
Εξοικονόμησης του έργου: 

«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για 

την βελτίωση της ενεργειακής 
αυτονομίας των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

98.  

Έγκριση της Οικονομοτεχνικής μελέτης του 
έργου: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την 
βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των 

εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η Οικονομοτεχνική μελέτη 
του έργου: «Αξιοποίηση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την 

βελτίωση της ενεργειακής 
αυτονομίας των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 
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99.  

Έγκριση της μελέτης - τευχών δημοπράτησης 
(όροι και έγγραφα της σύμβασης) και 

καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την 
διενέργεια του άνω των ορίων ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για 
την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την 

βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των 
εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς» 
του Μέτρου 4 (Υπομέτρο 4.3)  Δράση 4.3.1 του 

ΠΑΑ 2014-2020 

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 
δημοπράτησης και καθορίσθηκαν οι 
όροι διακήρυξης για την διενέργεια 

του άνω των ορίων ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της 
σύμβασης προμήθειας με τίτλο: 

«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για 

την βελτίωση της ενεργειακής 
αυτονομίας των εγκαταστάσεων 
άρδευσης του Δήμου Αγιάς» του 

Μέτρου 4 (Υπομέτρο 4.3)  Δράση 4.3.1 
του ΠΑΑ 2014-2020 

Ομόφωνα 

100.  

Έγκριση της μελέτης και των τευχών 
δημοπράτησης για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Υπηρεσίες Υποστήριξης Διοικητικών 
υπηρεσιών Δήμου Αγιάς» και καθορισμός των 

όρων διακήρυξης 

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 
δημοπράτησης για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Υποστήριξης 
Διοικητικών υπηρεσιών Δήμου 

Αγιάς» και καθορισμός των όρων 
διακήρυξης 

Ομόφωνα 

101.  

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη 
χρηματοδότηση της υπηρεσίας: «Εκπόνηση 
Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) 

στο Δήμο Αγιάς», στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση και 
Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο 
Πράσινο Ταμείο για τη 

χρηματοδότηση της υπηρεσίας: 
«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 

Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο 
Αγιάς», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 2: «Αστική 
Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

Ομόφωνα 

102.  

Κάλυψη με ίδιους πόρους της οικονομικής 
διαφοράς που προκύπτει σε σχέση με το 
επιλέξιμο ποσό ένταξης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: 

«Μελέτες ωρίμανσης Επανάχρησης "Οικίας 
Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» 
της Πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" 

και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά 
του Δήμου Αγιάς», λόγω της αναπροσαρμογής 
της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2022 

Εγκρίθηκε η κάλυψη με ίδιους πόρους 
της οικονομικής διαφοράς που 

προκύπτει σε σχέση με το επιλέξιμο 
ποσό ένταξης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: 

«Μελέτες ωρίμανσης Επανάχρησης 
"Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της 

σε Δημαρχείο» της Πράξης: 
«Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και 

μετατροπή της σε Δημαρχείο στην 
Αγιά του Δήμου Αγιάς», λόγω της 

αναπροσαρμογής της τιμής του 
συντελεστή (τκ) του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
για το έτος 2022 

Κατά 
πλειοψηφία 
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103.  

Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός 
ανάδοχος) της διαπραγμάτευσης, χωρίς 

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

λόγω άγονου διαγωνισμού, για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: ΟΜΑΔΑ 
3-«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» της πράξης: 

«Προμήθεια οργάνων και αστικού 
εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση 

“Πλατανιά” Βελίκας» 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα 
(προσωρινός ανάδοχος) της 

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

του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 
λόγω άγονου διαγωνισμού, για την 
επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της 

προμήθειας: ΟΜΑΔΑ 3-«ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» της πράξης: 

«Προμήθεια οργάνων και αστικού 
εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση 

“Πλατανιά” Βελίκας» 

Ομόφωνα 

104.  

Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς 

στερεών αποβλήτων, καθαριότητας 
κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρησης 

χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του 
Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 

117 του Ν.4674/2020 

Εγκρίθηκε η σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

συλλογής και μεταφοράς στερεών 
αποβλήτων, καθαριότητας 

κοινόχρηστων χώρων, καθώς και 
συντήρησης χώρων πρασίνου και 

ηλεκτροφωτισμού 

Ομόφωνα 

105.  

 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια  διεθνούς ανοικτού  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: 
«“Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. 

Μελιβοίας και Ευρυμένων”. – “Πλύσιμο 
κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς”» 

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
και καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης 
για τη διενέργεια  διεθνούς ανοικτού  

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
παροχή της υπηρεσίας: «“Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. 
Μελιβοίας και Ευρυμένων”. – 

“Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων του 
Δήμου Αγιάς”» 

Ομόφωνα 

106.  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια του ανοικτού  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
και Συντήρησης χώρων Πρασίνου του Δήμου 

Αγιάς» 

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
και καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης 

για τη διενέργεια του ανοικτού  
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες 

Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
και Συντήρησης χώρων Πρασίνου του 

Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

107.  

Καθορισμός όρων φανερής, πλειοδοτικής και 
προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

του δημοτικού καταστήματος στην πλατεία της 
Αγιάς 

Καθορίσθηκαν οι όροι φανερής, 
πλειοδοτικής και προφορικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 
δημοτικού καταστήματος στην 

πλατεία της Αγιάς 

Ομόφωνα 
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108.  
Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση 

αγωγής του Κων/νου Τσακμάκη κατά του 
Δήμου Αγιάς 

Ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο 
Μαντζάνας Χρήστος 

Ομόφωνα 

109.  

Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.100,000€ (Β’ 
δόσης έτους 2022), από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 
ποσού 34.100,000€ (Β’ δόσης έτους 

2022), από το Υπουργείο Εσωτερικών 
για λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

Ομόφωνα 

110.  
Σύνταξη της έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2022, 

για την εκτέλεση του δημοτικού 
προϋπολογισμού 

Συντάχθηκε η έκθεση Α΄ τριμήνου 
έτους 2022, για την εκτέλεση του 

δημοτικού προϋπολογισμού 

Κατά 
πλειοψηφία 

 
 

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


