
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 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συζητήθηκαν στις 02-05-2017 ημέρα Τρίτη 

καθώς και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Αο. Απόφ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

165-2017 Π .26/02-05-2017 1ο Η.Δ.
Έ γκριση π ίστω σης π οσού 1.116,00€ σ ε βάρος του Κ.Α 10.614202 «Αμοιβή  

π ιστοπ οιημένου εκτιμητή ακινήτω ν».
ΟΜΟΦΩΝΑ

166-2017 Π .26/02-05-2017 2ο Η.Δ.

Εισήγηση για  έγκριση δαπ άνης π οσού 401.328,83 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7326.47 για to έργο  «Κ ατασκευή π εριφ ράξεω ν μετά την εφαρμογή  

ρ υμοτομικώ ν γρα μμ ώ ν έτους 2016».

ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

167-2017 Π .26/02-05-2017 3ο Η.Δ.

Έ γκριση δαπ άνης π οσού 5.000€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.11 για  την  

υπ ηρεσία «Π αροχή υπ ηρεσ ιώ ν για τη ν  π ιστοπ οίηση π αιδ ικώ ν χαρώ ν του  

Δήμου».

ΟΜΟΦΩΝΑ

168-2017 Π .26/02-05-2017 4ο Η.Δ.
Έ γκριση δαπ άνης π οσού 119.867,02€σε βάρος του Κ.Α .30.7333.42 για  to 

έργο «Α νακατασκευή αύλειω ν χώ ρω ν».
ΟΜΟΦΩΝΑ

169-2017 Π .26/02-05-2017 5ο Η.Δ.
Α π όδοση Λογαριασμού Εντάλματος π ροπ ληρω μής π οσού 4.500,00 € και 

απαλλαγή υπ ολόγου υπ αλλήλου.
ΟΜΟΦΩΝΑ

170-2017 Π .26/02-05-2017 6ο Η.Δ.

Έ γκριση -  ψήφιση π ίστω σης π οσού 3.998,00€ σ ε βάρος του  

π ροϋπ ολογισμού έτους 2017 για  την «Π ρομήθεια  υλικώ ν -εξα ρ τη μ ά τω ν  

αυτόματου ποτίσματος».

ΟΜΟΦΩΝΑ

171-2017 Π .26/02-05-2017 7ο Η.Δ.
Έ γκριση δαπ άνης π οσού 9.999,36 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6699.31 για το  

έργο «Π ρομήθεια Μ εταλλικώ ν Εμπ οδίω ν και οριοδεικτώ ν».
ΟΜΟΦΩΝΑ

172-2017 Π .26/02-05-2017 8ο Η.Δ.
Έ κδοση εντάλματος π ροπ ληρω μής για τη ν  φ ιλοξενία μαθητώ ν του 1ου 

Λυκείου Γεροσκόπ ου και ορισμός υπ ολόγου.
ΟΜΟΦΩΝΑ

Αγία Παρασκευή 03-05-2017 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ


