
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, στις 14 Ιουνίου 2017 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα 
παρακάτω θέματα: 
 
1. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ωρωπίων» 

2. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Καλάμου» 

3. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αυλώνα» 

4. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Καπανδριτίου» 

5. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων 

ύδρευσης ΔΕ Ωρωπίων» 

6. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων 

ύδρευσης ΔΕ Καλάμου» 

7. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων 

ύδρευσης ΔΕ Αυλώνα» 

8. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια υδραυλικών ειδών και εξαρτημάτων 

ύδρευσης ΔΕ Καπανδριτίου» 

9. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια σκυροδέματος για συντηρήσεις και 

αποκαταστάσεις φθορών Δήμου Ωρωπού» 

10. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την επισκευή και 

συντήρηση φθορών σε κοινοχρήστους χώρους ΔΕ Ωρωπίων, ΔΕ Καλάμου και 

ΔΕ Μαρκοπούλου» 

11. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την επισκευή και 

συντήρηση φθορών σε κοινοχρήστους χώρους ΔΕ Καπανδριτίου, ΔΕ 

Πολυδενδρίου και ΔΕ Αφιδνών» 

12. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την επισκευή και 

συντήρηση φθορών σε κοινοχρήστους χώρους ΔΕ Συκαμίνου, ΔΕ Μαλακάσας 

και ΔΕ Αυλώνα» 

13. Έγκριση δαπάνης για την «Διαμόρφωση – διαγράμμιση δημοτικού χώρου 

στάθμευσης Καλάμου» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  9-06-2017 

                                            Αρ. Πρωτ.:11572 

 Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωρωπού 

1. Μαντάς Γεώργιος 

2. Σιδέρης Γεώργιος 

3. Βελτανιώτης Δημήτριος 

4. Σταύρου Ιωάννης 

5. Σιδέρης Χρήστος 

6. Γιασημάκης Γεώργιος 

7. Χατζηιωάννου Άγγελος 

8. Δημητρίου Επαμεινώνδας 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 



14. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη 

λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού ΔΕ Καλάμου» 

15. Έγκριση δαπάνης για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες προκηρύξεων του Δήμου 

16. Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία: «Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου 

νερού.» 

17. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή οχημάτων του Δήμου λόγω βλάβης 

18. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων ζώων 

19. Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 

20. Έγκριση πρακτικού για τον διαγωνισμό του έργου: «Ολοκλήρωση 

Βρεφονηπιακού σταθμού ΔΕ Καλάμου» 

21. Έγκριση δαπανών και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 

22. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

23. Έγκριση επιστροφής παραβόλου σχετικού με την κατάθεση ένστασης στο 

διαγωνισμό για την «Προμήθεια μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό 

του Δήμου» 

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων περί 

ρύθμισης κατάστασης με αίτημα προσωρινής διαταγής του Δήμου Ωρωπού κατά 

της εταιρείας με την επωνυμία: «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 

25. Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου 

κατά της υπ. Αριθμ. 2063/2017 Απόφασης του 3ου τμήματος του Εφετείου 

Αθηνών 

26. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη για τη σύνδεση με το δίκτυο 

διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων του Δήμου 

27. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την τοποθέτηση φωτιστικού 

σώματος 

28. Λήψη απόφασης για την πληρωμή ή μη ποσού 6.148,50€ το οποίο προκύπτει 

από την υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει στις Χριστίνα και Ευαγγελία 

Βελισάρη, ως αποζημίωση βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 16789/2001 

απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία κυρώθηκε σχετική 

πράξη εφαρμογής. 

29. Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου 

Δήμου Ωρωπού 

30. Λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό κατόπιν ατυχήματος 

31. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου 

32. Σύσταση πάγιας προκαταβολής προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 

 

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

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ ΡΟΥΣΣΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 


