
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Ε. ΠΑΤΣΟΥ

Κατάσταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συζητήθηκαν στις 18-05-2016 ημέρα Τετάρτη 

καθώς και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Α ρ . Α π ό φ . ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

147-2016 Π .27/18-05-2016 1ο Ε.Η.Δ.

Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της από 12.4.2016 
επιταγής προς εκτέλεση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΠΕ» κάτωθι του πρώτου 
απογράφου εκτελεστού της με αριθ. 4304/2015 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών και του από 20.4.2016 κατασχετηρίου εγγράφου της 
ίδιας ως άνω εταιρίας εις χείρας των τραπεζικών ιδρυμάτων ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK, ALPHA BANK.

ΟΜΟΦΩΝΑ

148-2016 Π .27/18-05-2016 2ο Ε.Η.Δ.

Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της από 15.2.2016 
επιταγής προς εκτέλεση του Βασιλείου ΡΑΠΤΗ κάτωθι του πρώτου 
απογράφου εκτελεστού της με αριθ. 3107/2015 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών και του από 20.4.2016 κατασχετηρίου εγγράφου της 
ίδιας ως άνω εταιρίας εις χείρας των τραπεζικών ιδρυμάτων ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK, ALPHA BANK.

ΟΜΟΦΩΝΑ

149-2016 Π .27/18-05-2016 3ο Ε.Η.Δ.

Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της από 15.2.2016 
επιταγής προς εκτέλεση του Βασιλείου ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ κάτωθι του 
πρώτου απογράφου εκτελεστού της με αριθ. 3108/2015 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του από 20.4.2016 κατασχετηρίου 
εγγράφου της ίδιας ως άνω εταιρίας εις χείρας των τραπεζικών 
ιδρυμάτων ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
EUROBANK, ALPHA BANK.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Π .27/18-05-2016 1ο .Η.Δ.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για 
την «Προμήθεια ελαστικών και ειδών βουλκανισμού και προμήθεια 
ανταλλακτικών υλικών εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και 
επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων».

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

150-2016 Π .27/18-05-2016 2ο .Η.Δ.

Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης -  ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού με τίτλο «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2016», προϋπολογισμού 
120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

ΟΜΟΦΩΝΑ

151-2016 Π .27/18-05-2016 3ο Η.Δ.

Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2016 μελέτης και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2016», προϋπολογισμού 
34.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αγία Παρασκευή 19-052016 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ


