
 
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 9 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 18.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 
 

1. Λήψη απόφασης για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών µε τη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 

2. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για τν  "Προµήθεια τροφίµων 
για την σίτιση φιλοξενούµενων νηπίων στους Παιδικού Σταθµούς του Ν.Π.∆.∆ 
Πολιτισµού Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπικάων σταθµών 
∆ήµου Ωρωπού" (ΟΜΑ∆Α Α_ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΟΜΑ∆Α 
Γ_ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ)  

3. Ανάκληση της µε αριθµό 436/30-12-2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
για την «Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Λειτουργία Ασθενοφόρου 
στο ∆ήµο Ωρωπού» και έγκριση εκ νέου των όρων διακήρυξης 

4. Ανάκληση της µε αριθµό 192/26-06-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για 
την «Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Περιτοίχηση οικοπέδου ∆Ε 
Συκαµίνου» 

5. Έγκριση Απόφασης ∆ηµάρχου 25/27-01-2016 για έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων 

6. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης 

7. Έγκριση 1ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016 
8. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση σε δίκη για υπεράσπιση υπαλλήλου του ∆ήµου 
9. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου µε αριθµό 661/31-12-2015 για ορισµό δικηγόρου 
10. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου 8/13-1-2016 για ορισµό δικηγόρου για εντολή 

σύνταξης και κατάθεσης  υποµνήµατος και απόψεων ∆ιοίκησης στο ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Αθηνών στο 20ο τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών  στις 
27/1/2016 

11. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών επιµορφωτικού προγράµµατος µε θέµα: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων ΚΗΜ∆ΗΣ για το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ωρωπού 

12. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών µαγνητοφώνησης και αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων 
συλλογικών οργάνων του ∆ήµου 

13. Αποδοχή δωρεάς εκτυπωτή 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  5-02-2016 

Αρ. Πρωτ.: 1708 

 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 



14. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των τιµών ζώνης 
υπολογισµού του ΤΑΠ σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών 
(ΠΟΛ 1009/18-01-2016) 

15. ∆ιόρθωση της µε αριθµό 434/30-12-2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
για την αποδοχή παραχώρησης από την Περιφέρεια Αττικής εκσκαφέα φορτωτή και 
των σχετικών όρων παραχώρησης 

16. Αποδοχή δωρεάς εργασιών αναδιαµόρφωσης πολυχώρου του ∆ήµου Ωρωπού στην 
περιοχή «Λεωφόρος Σκάλας Ωρωπού – Χαλκουτσίου» 

17. Αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης λοιπών Προµηθειών 
(ΕΚΠΟΤΑ) Ν. 4281/2014. 

18. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για ορισµό δικηγόρου 
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συµβουλευτικές υπηρεσίες για την 

οργάνωση των διαδικασιών στο απλογραφικό σύστηµα των ΟΤΑ 
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικού 

µονοήµερου σεµιναρίου µε θέµα: Εφαρµογή νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) 
στους ΟΤΑ και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών για το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ωρωπού 
 
 
 

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 

 


