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ης

Πίνακας αποφάσεων 10 /28.08.2018 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

133.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από
το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα
ης
ης
ης
ης
της 5 , 6 , 7 και 8 κατανομής για την
κάλυψη έργων & επενδυτικών
δραστηριοτήτων

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή της
χρηματοδότησης από το Υπουργείο
ης
ης
Εσωτερικών και συγκεκριμένα της 5 , 6 ,
ης
ης
7 και 8 κατανομής για την κάλυψη έργων
& επενδυτικών δραστηριοτήτων

Κατά
Πλειοψηφία

134.

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης της Επιτροπής
Εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας
Αγιάς για τη χρήση θέσεων στην ετήσια
εμποροπανήγυρη Αγιάς για το χρονικό
διάστημα από τις 31/8/2018 έως 6/9/2018

Εγκρίθηκε το πρακτικό κλήρωσης της
Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς για τη χρήση θέσεων
στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγιάς για το
χρονικό διάστημα από τις 31/8/2018 έως
6/9/2018

Ομόφωνα

135.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2018 (ΑΔΑ:
ΨΗΨΙΩ6Ι-ΑΛΞ) απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, με θέμα: «Εξέταση αίτησης
Πρεβεζάνου Βασιλείου για τροποποίηση
ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 341Γ Αγιάς με
την αναγνώριση τυφλού υφιστάμενου δρόμου
εντός του Ο.Τ. και τον χαρακτηρισμό του ως
πεζόδρομο»

136.

Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος
χορήγησης άδειας χρήσης νερού δημοτικής
πηγής υδροληψίας για υφιστάμενα δικαιώματα
στην θέση «Πηγές Δάφνης – Γέφυρα ΠΑΘΕ»
στην Τοπική Κοινότητα Ομολίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς

137.

Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή
υπαίθριου εμπορίου στον Τηλέμαχο
Αποστόλου του Ιωάννη

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 11/2018 (ΑΔΑ:
ΨΗΨΙΩ6Ι-ΑΛΞ) απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, με θέμα: «Εξέταση
αίτησης Πρεβεζάνου Βασιλείου για
τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο
Ο.Τ. 341Γ Αγιάς με την αναγνώριση τυφλού
υφιστάμενου δρόμου εντός του Ο.Τ. και τον
χαρακτηρισμό του ως πεζόδρομο»
Εγκρίθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης για
την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας
χρήσης νερού δημοτικής πηγής
υδροληψίας για υφιστάμενα δικαιώματα
στην θέση «Πηγές Δάφνης – Γέφυρα
ΠΑΘΕ» στην Τοπική Κοινότητα Ομολίου
της Δημοτικής Κοινότητας Ευρυμενών του
Δήμου Αγιάς
Εγκρίθηκε η έκδοση άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον
Τηλέμαχο Αποστόλου του Ιωάννη

Κατά
Πλειοψηφία

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Σελίδα 2 από 2

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

138.

Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον Γεώργιο
Ρίζο του Αποστόλου

Εγκρίθηκε η έκδοση άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
στον Γεώργιο Ρίζο του Αποστόλου

Ομόφωνα

139.

Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης και των
τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση
αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νερομύλων» και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του

Εγκρίθηκε η τροποποιημένη μελέτη και τα
τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση
αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νερομύλων» και
καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσής του

Ομόφωνα

140.

Υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα
Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της
αγροτικής οδοποιίας», με τίτλο: «Βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στην Πρόσκληση ΙV του
Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.
40411/2-8-2018 για τη χρηματοδότηση του
έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Αγιάς»

Εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης ένταξης στον
Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη
βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», με
τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στην Πρόσκληση ΙV του
Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.
40411/2-8-2018 για τη χρηματοδότηση του
έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Δήμου Αγιάς»

Ομόφωνα

141.

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού
141.641,24€ από το Υπουργείο Εσωτερικών
για ληξιπρόθεσμες δικαστικές αποφάσεις

Εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης
ποσού 141.641,24€ από το Υπουργείο
Εσωτερικών για ληξιπρόθεσμες δικαστικές
αποφάσεις

Κατά
Πλειοψηφία

142.

Έγκριση της 5 αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και
ης
της 5 τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος Έργων 2018.

ης

η

Εγκρίθηκε η 5 αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 η
η
5 τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Έργων 2018

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

Κατά
Πλειοψηφία

