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Πίνακας αποφάσεων 16ης/28-06-2022 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

125.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2022 μελέτης και 
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων υποδομών 
ΚΧ» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 53/2022 
μελέτη και καθορίσθηκε ο τρόπος 

εκτέλεσης για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Βελτίωση 

Η/Μ εγκαταστάσεων υποδομών ΚΧ» 

Ομόφωνα 

126.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2022 μελέτης και 
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 52/2022 
μελέτη και καθορίσθηκε ο τρόπος 

εκτέλεσης για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Βελτίωση 

Η/Μ εγκαταστάσεων υποδομών ΚΧ» 

Ομόφωνα 

127.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/2022 μελέτης και 
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 54/2022 
μελέτη και καθορίσθηκε ο τρόπος 

εκτέλεσης για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Κατασκευή 

τοιχίων αντιστήριξης» 

Ομόφωνα 

128.  

Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: 
«Αποκατάσταση φωτισμού και βλαβών 

Αναπλάσεων παραλιακής ζώνης και λοιπών 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου 

Αγιάς, κατόπιν θεομηνιών», 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 και 

βλαβών Αναπλάσεων παραλιακής 
ζώνης και λοιπών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς, 
κατόπιν θεομηνιών», με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32, παρ. 2γ΄ του Ν. 4412/2016 

Ομόφωνα 

mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr


Σελίδα 2 από 4 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

129.  

Διαπίστωση επάρκειας επανορθωτικών 
μέτρων της συμμετέχουσας εταιρίας 

«ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Α.Ε.», στο πλαίσιο 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», με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 155840 

Διαπιστώθηκε η επάρκεια  
επανορθωτικών μέτρων της 

συμμετέχουσας εταιρίας «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», 
στο πλαίσιο 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 

Ομόφωνα 

130.  

Έγκριση Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής 
Αποσφράγισης, Ελέγχου των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης 

των Τεχνικών Προσφορών) 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» 

Εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι 
(Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, 
Ελέγχου των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Αξιολόγησης και 
Βαθμολόγησης των Τεχνικών 

Προσφορών) 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» 

Ομόφωνα 

131.  

Έγκριση 1ης Παράτασης της συμβατικής 
προθεσμίας του έργου:  «Αντικατάσταση 

εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς 
του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η 1η Παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας του έργου:  

«Αντικατάσταση εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

132.  

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το 
έργο: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης 
ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας 

– Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ 
για το έργο: «Επείγον έργο άμεσης 

αποκατάστασης ανάπλασης και 
δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – 
Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου Π.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ» 

Ομόφωνα 
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133.  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός όρων διακήρυξης του Διεθνούς 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού 
οδοφωτισμού του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
και καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης 
του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση του 
δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου 

Αγιάς» 

Ομόφωνα 

134.  

Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης 
ύψους 206.532,00€ του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική 
Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση του 

έργου: «Αναδιαμόρφωση – Ανάδειξη 
κεντρικής πλατείας Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η αποδοχή των όρων της 
χρηματοδότησης ύψους 206.532,00€ 
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 
του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο 

του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική 
Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση 

του έργου: «Αναδιαμόρφωση – 
Ανάδειξη κεντρικής πλατείας Αγιάς» 

Ομόφωνα 

135.  

Ανάθεση του έργου: «Προμήθεια 
ναυαγοσωστικού σκάφους – Υπηρεσίες 

διάσωσης ατόμων», κατόπιν 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 
2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 

Εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου: 
«Προμήθεια ναυαγοσωστικού 

σκάφους – Υπηρεσίες διάσωσης 
ατόμων», κατόπιν διαπραγμάτευσης 

Ομόφωνα 

136.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 44/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΓΤ8ΟΚ6Τ-ΜΒ2) απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ «Ηρακλείδης» Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Κατάρτιση  2ης  
αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
Ηρακλείδης Δήμου Αγιάς  για το οικονομικό 

έτος 2022» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 44/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΓΤ8ΟΚ6Τ-ΜΒ2) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ 
«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς με θέμα: 

«Κατάρτιση  2ης  αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 

Ηρακλείδης Δήμου Αγιάς  για το 
οικονομικό έτος 2022» 

Ομόφωνα 

137.  
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή 

τελών υπαίθριας διαφήμισης 

Συντάχθηκε εισήγηση προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή 

τελών υπαίθριας διαφήμισης 
Ομόφωνα 

138.  

Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας 
για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τριών 
χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα εννέα κόμμα 

ενενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων 
(3.849,99 τμ), στη θέση «Αηλιά - Κουρκούτες 
(Παλιοκόπρια)» της κτηματικής περιφέρειας 

της Κοινότητας Ανάβρας 

Καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

δημοτικής έκτασης τριών χιλιάδων 
οχτακοσίων σαράντα εννέα κόμμα 

ενενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων 
(3.849,99 τμ), στη θέση «Αηλιά - 
Κουρκούτες (Παλιοκόπρια)» της 

κτηματικής περιφέρειας της 
Κοινότητας Ανάβρας 

Ομόφωνα 
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139.  
Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος  στην 
πλατεία της Αγιάς 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
δημοτικού καταστήματος  στην 

πλατεία της Αγιάς 

Ομόφωνα 

140.  
 Άσκηση ή όχι ένδικου μέσου κατά της υπ’ 

αριθμ. 163/2022 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Λάρισας 

Ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος Ομόφωνα 

141.  

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και έκδοσης 

προσωρινής διαταγής των Βούλγαρη Γεωργίας 
και λοιπών κατά του Δήμου Αγιάς 

Ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος Ομόφωνα 

 
 

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


