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Πίνακας αποφάσεων 25 /04.12.2017 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Τρόπος
λήψης
απόφασης

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

133.

Έγκριση 18ης διάθεσης πιστώσεων
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Εγκρίθηκε η 18 διάθεση πιστώσεων
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Κατά
πλειοψηφία

134.

Κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού, για την παροχή της
υπηρεσίας: «Δημιουργία γραφιστικού
υλικού του έργου: "Ίδρυση
κειμηλιοφυλακείου"»

Κατακυρώθηκε ο δημόσιος ανοιχτός
διαγωνισμός, για την παροχή της
υπηρεσίας: «Δημιουργία γραφιστικού
υλικού του έργου: "Ίδρυση
κειμηλιοφυλακείου"».

Ομόφωνα

135.

Καθορισμός όρων διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων
Κέντρου Κοινότητας Αγιάς».

Καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων
Κέντρου Κοινότητας Αγιάς».

Ομόφωνα

136.

Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής
γνωμοδότησης σχετικά με τα μέτρα που θα
πρέπει να λάβει ο Δήμος Αγιάς για την
προστασία του λειμώνα Γερακαρίου

Ανατέθηκε η παροχή γνωμοδότησης από
τη δικηγόρο Τσουκαλά Βασιλική

Κατά
πλειοψηφία

137.

Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής
γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκου
μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 158/2017
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Λάρισας, μετά από αίτηση ακύρωσης της
Πολυμέρου Ιωάννας

Εγκρίθηκε η μη άσκηση ένδικου μέσου
κατά της υπ’ αριθμ. 158/2017 απόφασης
του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, μετά
από αίτηση ακύρωσης της Πολυμέρου
Ιωάννας

Ομόφωνα

η
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Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

138.

Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής
γνωμοδότησης σε θέμα της υπηρεσίας
δόμησης μετά από αίτηση του Αντωνίου
Μπεϊνά

Ανατέθηκε η παροχή γνωμοδότησης από
τη δικηγόρο Τσουκαλά Βασιλική

Κατά
πλειοψηφία

139.

Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.
401/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Λάρισας μετά από αγωγή της εταιρίας με
την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.» κατά Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η μη άσκηση ένδικου μέσου
κατά της υπ’ αριθμ. 401/2017 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Λάρισας μετά από
αγωγή της εταιρίας με την επωνυμία
«ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά
Δήμου Αγιάς

Κατά
πλειοψηφία

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

