
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 13 ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 14.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 
 
1. Έγκριση µελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: «Πλύσιµο – γρασσάρισµα 

οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου» 
2. Έγκριση µελέτης και όρων διακήρυξης για το έργο: «Αντικατάσταση αγωγού 

ύδρευσης οικισµού Ζενίθι ∆Ε Μαρκοπούλου Ωρωπού» 
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου  
5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 
6. Συγκρότηση επιτροπών και γνωµοδοτικών οργάνων βάσει του Ν4412/2016 για το 

έτος 2017 
7. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή της εταιρείας µε την επωνυµία 

«Κ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύµφωνα µε 
την µε αριθµό 97/2016 ∆ιαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

8. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Κ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύµφωνα µε 
την µε αριθµό 98/2016 ∆ιαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

9. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Κ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύµφωνα µε 
την µε αριθµό 99/2016 ∆ιαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

10. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Κ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύµφωνα µε 
την µε αριθµό 100/2016 ∆ιαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

11. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Κ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύµφωνα µε 
την µε αριθµό 101/2016 ∆ιαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

12. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΙ∆ΕΡΑΚΗΣ 
ΜΠΕΤΟΝ ΙΚΕ» σύµφωνα µε την µε αριθµό 75/2016 ∆ιαταγή πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

13. Λήψη απόφασης επί του αιτήµατος του κ. Ιωάννη Κουδούνη περί καταβολής ή µη 
αποζηµιώσεως λόγω ζηµίας αυτοκινήτου επί της οδού Πυθαγόρα – Επικούρου στην 
Ιπποκράτειο Πολιτεία 

14. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ανακοπής κατά της µε αριθµό 104/2016 
διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  9-12-2016 

                                                    Αρ. Πρωτ.: 25191 

  
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 
 



15. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ανακοπής κατά της µε αριθµό 103/2016 
διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

16. Λήψη απόφασης για τη 13η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 
2016 
 
 

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 

 


