
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, στις 25 Ιουλίου 2017 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα 
παρακάτω θέματα: 
 

1. Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού «Προμήθεια 
καυσίμων και ελαιολιπαντικών»  

2. Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «Αποκατάσταση 
ζημιών, καταστροφών από θεομηνίες Κοινότητας Μαλακάσας» και έγκριση 
δαπάνης 

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
4. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασία-συμπλήρωση 

φακέλων ηλεκτρονικών διαγωνισμών Δήμου Ωρωπού 
5. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κλιματιστικών σε δημοτικά κτίρια 
6. Έγκριση δαπάνης για τη εργασία συντήρησης ελαστικών οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου 
7. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Διαδικασίες οργάνωσης 

αποθήκης Δήμου Ωρωπού σύμφωνα και µε τις ανάγκες του ∆ιπλογραφικού 
Συστήματος" 

8.  Έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο "Ετήσια συνδρομή του Δήμου σε βάση 
δεδομένων & πληροφόρησης" 

9. Έγκριση δαπάνης για την εγγραφή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων για τις 
ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας"  

10. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της 
υπηρεσίας με τίτλο : «Αμοιβή κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων ζώων» 

11. Έγκριση όρων διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για τη δομή 
παροχής συσσιτίου του Δήμου Ωρωπού και των φιλοξενούμενων νηπίων στους 
παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού 

12. Έγκριση δαπανών για την επισκευή οχημάτων του Δήμου 
13. Έγκριση παράτασης διορίας απόδοσης προπληρωμής για τη δαπάνη διέλευσης 

απορριμματοφόρων από την Αττική Οδό 
14. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη διέλευσης 

απορριμματοφόρων από την Αττική Οδό 
15. Έγκριση παράτασης διορίας απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη 

σύνδεσης εγκαταστάσεων του Δήμου με παροχές ηλεκτρικής ενέργειας 
16. Έγκριση παράτασης διορίας απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη 

πληρωμής παραβόλων για μεταβίβαση οχημάτων 
17. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 46/2017 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  21-07-2017 

                                            Αρ. Πρωτ.:15263 

 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 



18. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 47/2017 
διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

19. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας κατά της υπ. Αριθμ. 1247/2017 Αποφάσεως του 12ου τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για δαπάνες πάγιας προκαταβολής 
Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 

21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για δαπάνες πάγιας προκαταβολής 
Δήμου 

22. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Διαμόρφωση - Διαγράμμιση Δημοτικού  χώρου 
στάθμευσης Καλάμου» 

23. Έγκριση δαπάνης και όρων διακήρυξης για το έργο: «Κατασκευή πλατείας ΔΕ 
Αφιδνών» 
 

 
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 

 


