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Πίνακας αποφάσεων της δια τηλεδιάσκεψης 06ης/14-03-2023 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

45.  

Έγκριση τεχνικών δεδομένων και 
καθορισμός όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκπόνηση της 

μελέτης: «Μελέτες - Έρευνες και Υπηρεσίες 
λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκαν τα τεχνικά δεδομένα και 
καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης 

διενέργειας διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτες - 
Έρευνες και Υπηρεσίες λιμενικών 

υποδομών Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

46.  

Έγκριση τεχνικών δεδομένων και 
καθορισμός όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκπόνηση της 

μελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή 
φράγματος στην Κοινότητα Ποταμιάς του 

Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκαν τα τεχνικά δεδομένα και 
καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης 

διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκπόνηση της 

μελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή 
φράγματος στην Κοινότητα Ποταμιάς 

του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

47.  

Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας 
για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 

τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ένα και μηδέν 
τρία τετραγωνικών μέτρων (4.021,03τμ), στη 

θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ» της 
κτηματικής περιφέρειας της  Κοινότητας 

Ανάβρας 

Καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

δημοτικής έκτασης τεσσάρων χιλιάδων 
είκοσι ένα και μηδέν τρία 

τετραγωνικών μέτρων (4.021,03τμ), 
στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ 

ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ» της κτηματικής 
περιφέρειας της  Κοινότητας Ανάβρας 

Ομόφωνα 

48.  

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση χώρου για κατασκευή 
τοιχίου ηλεκτροδότησης (πίλαρ) στην 
Κοινότητα Δήμητρας, της Δημοτικής 

Ενότητας Λακέρειας, του Δήμου Αγιάς 

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

χώρου για κατασκευή τοιχίου 
ηλεκτροδότησης (πίλαρ) στην 

Κοινότητα Δήμητρας, της Δημοτικής 
Ενότητας Λακέρειας, του Δήμου Αγιάς 

Ομόφωνα 
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Σελίδα 2 από 2 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

49.  

Ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες 
Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και 

Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου 
Αγιάς για χρονικό διάστημα 4 μηνών», 

κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την 

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

Ανατέθηκε η υπηρεσία: «Εργασίες 
Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων 

και Συντήρησης χώρων πρασίνου του 
Δήμου Αγιάς για χρονικό διάστημα 4 
μηνών», κατόπιν διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του Ν.4412/2016 

Ομόφωνα 

50.  

Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου παροχής της Υπηρεσίας: 
«Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων 

χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου 
του Δήμου Αγιάς» 

Αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος της 
Υπηρεσίας: «Εργασίες Καθαρισμού 

Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης 
χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

51.  

Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια 

φυσικού αερίου για τις ανάγκες των 
σχολικών επιτροπών του Δήμου Αγιάς» 

Αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος της 
προμήθειας: «Προμήθεια φυσικού 

αερίου για τις ανάγκες των σχολικών 
επιτροπών του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

52.  

Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: 
«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και 

Λιπαντικών του Δήμου Αγιάς και των 
Νομικών του Προσώπων» 

Αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος της 
προμήθειας: «Προμήθεια Υγρών 

Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου 
Αγιάς και των Νομικών του 

Προσώπων» 

Ομόφωνα 

53.  

Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 193999) 

για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύων 
αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, 

Αγιοκάμπου, Αγιάς  και Μεταξοχωρίου» 

Αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος του 
έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύων 
αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, 

Αγιοκάμπου, Αγιάς  και 
Μεταξοχωρίου» 

Ομόφωνα 

54.  

Καθορισμός όρων διακήρυξης του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου» 

Καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 
Δημαρχείου Ζαγοράς – Μουρεσίου» 

Ομόφωνα 

 
 

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


