
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, στις 26 Οκτωβρίου 
2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για 
τα παρακάτω θέματα: 
 

1. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των τελών 
ύδρευσης για το έτος 2018 

2. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και λοιπών τελών και φόρων για το έτος 
2018 

3. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του 
προϋπολογισμού Δήμου έτους 2018 

4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσδιορισμού φυσικού εδάφους 
για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στη 
γραμμή ΟΣΕ Αυλώνος» 

5. Έγκριση πρακτικού ΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
αποσφράγιση – αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια 
οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

6. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ταχυδρομικών 
αποστολών 

7. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών Δήμου Ωρωπού 

8. Ορθή επανάληψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού για την: 
«Προμήθεια αναρροφητικών σαρώθρων πεζού χειριστή» 

9. Ορθή επανάληψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού για την: 
«Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού σταθμού ΔΕ 
Καλάμου» 

10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
11. Έγκριση δαπανών επισκευών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
12. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα 

του Δήμου 
13. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου 
14. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων  
15. Αποδοχή δωρεάς για εργασίες ανακατασκευής του πρώην αγροτικού ιατρείου με 

σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία των δομών φτώχιας – κέντρου 
κοινότητας Δήμου Ωρωπού 

16. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου 
Δήμου Ωρωπού 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  20-10-2017 

                                            Αρ. Πρωτ.: 22796 

 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 

 



17. Λήψη απόφασης για την έγκριση Απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση σε 
δικηγόρο 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση Απόφασης Δημάρχου για την παραίτηση από 
ένδικο μέσο 
 

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 

 


