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Πίνακας αποφάσεων της δια τηλεδιάσκεψης 27ης/21-10-2022 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

227.  

Αποδοχή χρηματοδότησης από το 
Πρόγραμμα «Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας», στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 

Εγκρίθηκε η αποδοχή της 
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

«Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας», στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Έργου 
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 

Ομόφωνα 

228.  
Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
134/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Λάρισας 
Εγκρίθηκε η μη άσκηση έφεσης Ομόφωνα 

229.  

Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης και των 
Ειδικών Όρων και Παραρτημάτων αυτής, 

του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων 
& Υποδομών του ΥΠΑΑΤ που αφορά την 

Πράξη «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση του 
υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα – 

Νεοχώρι του Δήμου Αγιάς», συνολικού 
προϋπολογισμού 482.000,00€, με κωδικό 

ΟΠΣΑΑ 0035999874 της Δράσης 4.3.4 
«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του 
Υπομέτρου 4.3, του  Μέτρου 4, του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020 

Εγκρίθηκε η αποδοχή της απόφασης 
Ένταξης και των Ειδικών Όρων και 
Παραρτημάτων αυτής, του Γενικού 

Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & 
Υποδομών του ΥΠΑΑΤ που αφορά την 
Πράξη «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση 
του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου 

“Ανάβρα – Νεοχώρι του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 
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Τρόπος 
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απόφασης 

230.  

Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης και των 
Ειδικών Όρων και Παραρτημάτων αυτής, 

του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων 
& Υποδομών του ΥΠΑΑΤ που αφορά την 

Πράξη «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της 
υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας 

“Αναδασμός Δήμητρας – Μαρμαρίνης του 
Δήμου Αγιάς”, συνολικού προϋπολογισμού 
740.000,00€, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035984887 
της Δράσης 4.3.4 “Βελτίωση πρόσβασης σε 

γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις” του Υπομέτρου 4.3, του  
Μέτρου 4, του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

Εγκρίθηκε η αποδοχή της απόφασης 
Ένταξης και των Ειδικών Όρων και 
Παραρτημάτων αυτής, του Γενικού 

Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & 
Υποδομών του ΥΠΑΑΤ που αφορά την 
Πράξη «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση 

της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας 
“Αναδασμός Δήμητρας – Μαρμαρίνης 

του Δήμου Αγιάς” 

Ομόφωνα 

231.  

Έγκριση  του αποτελέσματος (προσωρινός 
ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή 
αναβάθμιση δημοτικού σχολείου 

Μελιβοίας» 

Αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 
του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού 
σχολείου Μελιβοίας» 

Ομόφωνα 

232.  

Έγκριση  του αποτελέσματος (προσωρινός 
ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή 
αναβάθμιση δημοτικού σχολείου 

Ανάβρας» 

Αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 
του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού 
σχολείου Ανάβρας» 

Ομόφωνα 

233.  

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης 

και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 
Μονάδας Εργασιών του έργου: 

«Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων 
γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας» 

Εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, η 1η 
συμπληρωματική σύμβαση και το 2ο 

Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών 
Μονάδας Εργασιών του έργου: 

«Αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και 

Μελιβοίας» 

Ομόφωνα 

234.  

Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος 
του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού 

Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική 
χρήση» 

Εγκρίθηκε η επιμήκυνση του 
χρονοδιαγράμματος του έργου: 

«Αποπεράτωση Δημοτικού 
Καταστήματος Ανάβρας για 

πολιτιστική χρήση» 

Ομόφωνα 

235.  

Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος 
του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες 

του Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η επιμήκυνση του 
χρονοδιαγράμματος του έργου: 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 
μονάδες του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 
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236.  
Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος 

του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 
εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας» 

Εγκρίθηκε η επιμήκυνση του 
χρονοδιαγράμματος του έργου: 

«Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής 
οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας» 

Ομόφωνα 

237.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες 
αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου 

Αγιάς» 

Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής 
και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Εργασίες αποκατάστασης 1ου 
Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

238.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού 
Μεγαλοβρύσου» 

Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής 
και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή λιθόστρωτου 
καλντεριμιού Μεγαλοβρύσου» 

Ομόφωνα 

239.  

Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και 
καθορισμός των όρων της διακήρυξης για 
την διενέργεια ανοικτού άνω των ορίων 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
για την ανάθεση της σύμβασης του έργου 

με τίτλο: «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης 
οικισμών Δήμου Αγιάς» του Ε.Π. «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 

5149189 

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 
και καθορίσθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης για την διενέργεια 

ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την 

ανάθεση της σύμβασης του έργου με 
τίτλο: «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης 

οικισμών Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

240.  

Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και 
καθορισμός των όρων της διακήρυξης για 
την διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
για την ανάθεση της σύμβασης του έργου 

με τίτλο: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης 
Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς 
και Μεταξοχωρίου» του Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 

5149188 

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 
και καθορίσθηκαν οι όροι όρων της 

διακήρυξης για την διενέργεια 
ανοικτού κάτω των ορίων 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης 

του έργου με τίτλο: «Επέκταση 
δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, 

Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και 
Μεταξοχωρίου» 

Ομόφωνα 

241.  

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.000,00€ 
από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ) για τη συνδιοργάνωση της Γιορτής 
Κάστανου από 28 έως 30 Οκτωβρίου 2022 

Εγκρίθηκε η αποδοχή ποσού 4.000,00€ 
από την Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για τη συνδιοργάνωση 
της Γιορτής Κάστανου από 28 έως 30 

Οκτωβρίου 2022 

Ομόφωνα 
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242.  
Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.475,00€ 
για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 

έτους 2022 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 
ποσού 62.475,00€ για έργα και 

επενδυτικές δραστηριότητες έτους 
2022 

Κατά 
πλειοψηφία 

243.  
Αποδοχή και κατανομή ποσού 48.900,00€ 
για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων 
σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 
ποσού48.900,00€ για τη χορήγηση 

οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες 
από φυσικές καταστροφές 

Ομόφωνα 

244.  
Σύνταξη σχεδίου 8ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

Συντάχθηκε το σχέδιο της 8ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 

Κατά 
πλειοψηφία 

 
 

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


