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Πίνακας αποφάσεων 3ης/24-02-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

17.

Σύνταξη έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2019,
για την εκτέλεση του δημοτικού
προϋπολογισμού

Συντάχθηκε η έκθεση του Δ΄ τριμήνου
έτους 2019, για την εκτέλεση του
δημοτικού προϋπολογισμού

Κατά
πλειοψηφία

18.

Σύνταξη υποχρεωτικής τροποποίησης
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
οικονομικού έτους 2020

Συντάχθηκε η υποχρεωτική τροποποίηση
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
οικονομικού έτους 2020

Κατά
πλειοψηφία

19.

Σύνταξη σχεδίου 2ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Συντάχθηκε η 2η αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Κατά
πλειοψηφία

20.

Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και
κατακύρωσης του αποτελέσματος της
φανερής, μειοδοτικής και προφορικής
δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην
Τ.Κ. Μελιβοίας

Κηρύχθηκε άγονη η δημοπρασία για την
αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μελιβοίας

Ομόφωνα

21.

Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου
Χρήστου Μαντζάνα σχετικά με υπόθεση
κληροδοτήματος Αντωνίου Πατσιαβούρα

Εγκρίθηκε η αποδοχή της γνωμοδότησης
του δικηγόρου σχετικά με υπόθεση
κληροδοτήματος Αντωνίου Πατσιαβούρα

Ομόφωνα
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22.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2020 (ΑΔΑ:
ΩΥ7ΘΩ6Ι-Γ3Ν) απόφασης του Δημάρχου
σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα
στην δικηγόρο Βασιλική Τσουκαλά για
παροχή γνωμοδότησης

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 11/2020 (ΑΔΑ:
ΩΥ7ΘΩ6Ι-Γ3Ν) απόφαση του Δημάρχου
σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα
στην δικηγόρο Βασιλική Τσουκαλά για
παροχή γνωμοδότησης

Ομόφωνα

23.

Εξέταση αίτησης της Δέσποινας Γερμάνη
για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με την με
αριθμό κατάθεσης 166/2017 αγωγή της
κατά του Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε ο εξώδικος συμβιβασμός
σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης
166/2017 αγωγή της κατά του Δήμου Αγιάς

Ομόφωνα

24.

Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη
δημοπράτηση του έργου: «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών
Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας»

Καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη
δημοπράτηση του έργου: «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών
Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας»

Ομόφωνα

25.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισμός όρων διακήρυξης του
διαγωνισμού για την προμήθεια:
«Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού
παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου
Αγιάς»

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του
διαγωνισμού για την προμήθεια:
«Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού
παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου
Αγιάς»

Ομόφωνα

26.

Έγκριση του υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020
Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού
και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του
διαγωνισμού: «Προμήθεια αγωγών
πολυαιθυλενίου στην τοπική Κοινότητα
Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της
λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς

Εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 514.2/22-01-2020
Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και
αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του
διαγωνισμού: «Προμήθεια αγωγών
πολυαιθυλενίου στην τοπική Κοινότητα
Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της
λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς

Ομόφωνα

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

