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Πίνακας αποφάσεων 16 /14.07.2017 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

79.

Σύνταξη έκθεσης Β’ τριμήνου έτους 2017,
για την εκτέλεση του δημοτικού
προϋπολογισμού

Συντάχθηκε η έκθεση Β’ τριμήνου έτους
2017, για την εκτέλεση του δημοτικού
προϋπολογισμού

Κατά
πλειοψηφία

80.

Κατάρτιση σχεδίου 7 α να μόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Καταρτίσθηκε το σχέδιο της 7
ανα μόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017

Κατά
πλειοψηφία

81.

Έγκριση του αποτελέσματος του
Συνοπτικού Διαγ ωνισμού για την επιλογή
ανα δόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση
δρόμων Τ.Κ. Καρίτσας»

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την επιλογή α ναδόχου
εκτέλεσης του έργ ου: «Βελτίωση δρόμων
Τ.Κ. Καρίτσας» και ανακηρύχθηκε
προσωρινός α νάδοχος

Ομόφωνα

ης

ης

Σελίδα 2 απ ό 2

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

82.

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για
την πα ραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος
χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης
αλιευτικού καταφυγίου Στομίου για
τοποθέτηση ομπρελ ών και ξαπλώστρων

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας για την παραχώρηση
ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος
χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου
Στομίου για τοποθέτηση ομπρελ ών και
ξαπλώστρων

Ομόφωνα

83.

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για
την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη
Δημοτική Κοινότητα Αγιάς και στις Τοπικές
Κοινότητες Μεταξοχωρίου, Α νάβρα ς και
Αετολόφου του Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων στη Δημοτική Κοινότητα
Αγιάς και στις Τοπικές Κοινότητες
Μεταξοχωρίου, Α νάβρας και Αετολόφου
του Δήμου Αγιάς

Ομόφωνα

84.

Έγκριση αποτελέσματος για την
εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική
Κοινότητα Μελιβοίας με σκοπό την
εγκατάσταση αναμεταδότη ραδιοφωνικού
σταθμού

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής
έκτασης στην Τοπικ ή Κοινότητα Μελιβοίας
με σκοπό την εγκατάσταση α ναμεταδότη
ραδιοφωνικού στα θμού

Ομόφωνα

85.

Εισήγηση για τον καθορισμό των τελ ών
χρήσης για τις θέσεις στην ετήσια
εμποροπα νήγυρη της Δημοτικ ής
Κοινότητας Αγιάς για το έτος 2017

Συντάχθηκε η εισήγηση για τον καθορισμό
των τελ ών χρήσης για τις θέσεις στην
ετήσια εμποροπα νήγυρη της Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς για το έτος 2017

Ομόφωνα

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

