
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, στις 23 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14.00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα: 
 
1. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης 
2. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψάθινων ομπρελών 
3. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φωτοαντιγράφων και αναπαραγωγές 

σχεδίων 
4. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

λόγω έκτακτων βλαβών 
5. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα και 

μηχανήματα του Δήμου  
6. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του γνωμοδοτικού οργάνου 

(επιτροπή) διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
υπηρεσιών (διαγωνισμών) που δεν απαιτούν τεχνικές γνώσεις   

7. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη επέκτασης Δημοτικού 
Φωτισμού  και ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων του Δήμου 

8. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη διέλευσης 
απορριμματοφόρων του Δήμου από την Αττική Οδό 

9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων επί της με αριθμό 
3142/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού για την: 
«Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων 
παραλιών Δήμου Ωρωπού» και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

11. Έγκριση δαπάνης για την εργασία: «Συντηρήσεις - καθαρισμοί αγροτικών 
και δασικών δρόμων για λόγους πυροπροστασίας ΔΕ Καλάμου» 

12. Έγκριση δαπάνης για την εργασία: «Συντηρήσεις - καθαρισμοί αγροτικών 
και δασικών δρόμων για λόγους πυροπροστασίας ΔΕ Ωρωπίων, ΔΕ 
Συκαμίνου και ΔΕ Μαρκοπούλου» 

13. Έγκριση δαπάνης για την εργασία: «Συντηρήσεις - καθαρισμοί αγροτικών 
και δασικών δρόμων για λόγους πυροπροστασίας ΔΕ Αφιδνών, ΔΕ 
Καπανδριτίου και ΔΕ Πολυδενδρίου» 

14. Έγκριση δαπάνης για την εργασία: «Συντηρήσεις - καθαρισμοί αγροτικών 
και δασικών δρόμων για λόγους πυροπροστασίας ΔΕ Αυλώνα και ΔΕ 
Μαλακάσας» 

15.  Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων στα κτίρια 
του Δήμου Ωρωπού 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  19-05-2017 

                                            Αρ. Πρωτ.:9884 

 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 

 



16.  Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μηχανημάτων και ανταλλακτικών για 
την υπηρεσία πρασίνου 

17. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Δήμου 
18. Έγκριση δαπάνης για εργασίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης ραμπών 

πρόσβασης ΑΜΕΑ στις παραλίες 
19. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κατασκευή του έργου 

«Διέλευση αγωγού ύδρευσης Φ200/10 Atm κάτωθι των σιδηροδρομικών 
γραμμών Π-Π στην Χ.Θ. 59-106» 

20. Αποδοχή δωρεάς ξύλινου οικίσκου για πύργο παρατηρήσεων από την Κ. 
Τσαγκογιάννης ΕΠΕ για την πολιτική προστασία του Δήμου 

21. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση του ΟΠΔ του 
Δήμου έτους 2017 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού 

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 

 


