
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 14 Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 14.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 
 

1. Λήψη απόφασης περί επιβολής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το 
έτος 2016 

2. Λήψη απόφασης περί επιβολής τελών ύδρευσης για το έτος 2016 
3. Σύνταξη προϋπολογισµού ∆ήµου έτους 2016 
4. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων  
5. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την παραγωγή – εκτύπωση και 

εµφακέλωση των λογαριασµών ύδρευσης και λοιπών ενηµερωτικών εντύπων-
επιστολών για το Τµήµα Ταµείου 

6. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες απόκτησης απαραιτήτων 
πιστοποιητικών (ΚΤΕΟ, ανυψωτικής καταλληλότητας, ταχογράφου κτλ) και 
παραβόλων (µεταβιβάσεων, διαγραφών, προσωρινών αδειών κυκλοφορίας κτλ) 
για οχήµατα του ∆ήµου 

7. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες απόκτησης 
απαραιτήτων πιστοποιητικών (ΚΤΕΟ, ανυψωτικής καταλληλότητας, ταχογράφου 
κτλ) και παραβόλων (µεταβιβάσεων, διαγραφών, προσωρινών αδειών 
κυκλοφορίας κτλ) για οχήµατα του ∆ήµου 

8. Έγκριση παράτασης εντάλµατος προπληρωµής για  την πληρωµή του ΟΣΕ για 
δαπάνες κατά την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση Υπόγειου Αγωγού 
Ύδρευσης Καθέτως στη Γραµµή Ο.Σ.Ε. Αυλώνος» 

9. Ανάκληση απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής 232/2015 για την: «Έγκριση 
έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για τη µεταβίβαση οχηµάτων στο ∆ήµο» 

10. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού ∆ήµου και Νοµικών Προσώπων του» 

11. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισµού "Επείγουσα αντικατάσταση καλωδίων 
και ηλεκτρικών πινάκων εγκαταστάσεων Μαυροσουβάλας" 

12. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και ενίσχυση 
πιστώσεων 

13. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου 
14. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη διοδίων Αττικής Οδού για τα 

απορριµµατοφόρα του ∆ήµου 
15. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη διέλευσης οχηµάτων της 

υπηρεσίας ∆ιοίκησης από τα διόδια της Αττικής Οδού 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
 

 

 

 
Ωρωπός,  10-09-2015 

Αρ. Πρωτ.:26750 

 Προς: Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Ωρωπού 

1. Βελτανιώτη ∆ηµήτριο 
2. Τζεβελέκο ∆ηµήτριο 
3. Γαζβινιάν Ανδρέα 
4. ∆άβρη Στέφανο 
5. Μαραβέλια-Σαρκίρη Αναστασία 
6. Παπαγιάννη Γεώργιο 
7. Χασιώτη Παναγιώτη 
8. Τσεκρεζή Χρήστο 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 



16. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού για το έργο: «Αποκατάσταση διασυνδέσεων για 
την ολοκλήρωση της παρέµβασης στη θέση Ρίζες του ∆ήµου Ωρωπού» 

17. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου 417/2015 για εντολή σύνταξης κατάθεσης 
υποµνήµατος σε προκαταρτική εξέταση 

Παρακαλούµε, σε περίπτωση κωλύµατος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενηµερώσετε 
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωµατικό µέλος σας. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜ ΡΟΥΣΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 


