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Πίνακας αποφάσεων 6ης/31-03-2020 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
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41.

Εξέταση αιτημάτων πολιτών περί
απαλλαγής από προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με το
άρθρο 174 παρ.3 του Ν. 3463/2006 και την
υπ’ αριθμ. 2/2020 (ΑΔΑ: 68ΛΦΩ6Ι-Α0Ω)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα για απαλλαγή από
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3 του Ν.
3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 2/2020 (ΑΔΑ:
68ΛΦΩ6Ι-Α0Ω) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής

Ομόφωνα

42.

Εξέταση αιτημάτων πολιτών για
διορθώσεις - διαγραφές στους
Χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με το
άρθρο 174 του Ν. 3463/2006

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα για διορθώσεις διαγραφές στους Χρηματικούς καταλόγους,
σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.
3463/2006

Ομόφωνα

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε
παραλίες του Δήμου Αγιάς» που αποτελεί
ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της πράξης:
«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών
Δήμου Αγιάς»
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

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
οι όροι διακήρυξης του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε
παραλίες του Δήμου Αγιάς» που αποτελεί
ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της πράξης:
«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών
Δήμου Αγιάς»
Εγκρίθηκε η σύναψη δημοσίων
συμβάσεων 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

43.

44.
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45.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισμός όρων διακήρυξης για τη
διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή της
υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και
Ευρυμενών»

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη
διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή της
υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και
Ευρυμενών»

Ομόφωνα

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

