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Πίνακας αποφάσεων 17ης/05-07-2022 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

142.  

Ανάθεση  της προμήθειας: «Προμήθεια Υγρών 
Καυσίμων» για την κάλυψη των αναγκών της 
Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής 

Στομίου, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την 

περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/2016 

Εγκρίθηκε η ανάθεση της 
προμήθειας: «Προμήθεια Υγρών 
Καυσίμων» για την κάλυψη των 

αναγκών της Δημοτικής 
Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής 

Στομίου 

Κατά 
πλειοψηφία 

143.  

Ανάθεση  της προμήθειας: «Προμήθεια Ειδών 
Διατροφής και Επισιτισμού» για την κάλυψη 
των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης 

Αγίας Παρασκευής Στομίου, κατόπιν 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

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

Εγκρίθηκε η ανάθεση της 
προμήθειας: «Προμήθεια Ειδών 

Διατροφής και Επισιτισμού» για την 
κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής 
Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής 

Στομίου 

Κατά 
πλειοψηφία 

144.  

Ανάθεση της σύμβασης: «Ηλεκτρολογικές 
εργασίες υποδομών δημοτικής 

κατασκήνωσης», 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: 
«Ηλεκτρολογικές εργασίες 

υποδομών δημοτικής 
κατασκήνωσης» 

Κατά 
πλειοψηφία 

145.  

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 

Εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης: 
«Αποκατάσταση φωτισμού και 

βλαβών Αναπλάσεων παραλιακής 
ζώνης και λοιπών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς, 
κατόπιν θεομηνιών» 

Ομόφωνα 
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Σελίδα 2 από 2 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

146.  

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες 
αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ Μελιβοίας 
και Ευρυμενών», για χρονικό διάστημα από 

23/07/2022 έως 15/09/2022, 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 
υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής  
απορριμμάτων  ΔΕ Μελιβοίας και 

Ευρυμενών», για χρονικό διάστημα 
από 23/07/2022 έως 15/09/2022, με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016 

Κατά 
πλειοψηφία 

147.  

Αποδοχή ή όχι της με αριθμ. πρωτ. 6662/30-6-
2022 γνωμοδότησης του δικηγόρου Μαντζάνα 
Χρήστου για την άσκηση ένδικου μέσου κατά 

της υπ’ αριθμ. 163/2022 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας 

Εγκρίθηκε η αποδοχή της 
γνωμοδότησης και ορίσθηκε 

πληρεξούσιος δικηγόρος 

Κατά 
πλειοψηφία 

148.  
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων 

τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δήμου 
Αγιάς έτους 2023 

Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

του Δήμου Αγιάς έτους 2023 

Κατά 
πλειοψηφία 

 
 

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


