
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, στις 4 Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 14.00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα: 
 

1. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου 
2. Έγκριση δαπανών για την επισκευή οχημάτων του Δήμου 
3. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή για την έκδοση απαραίτητων 

πιστοποιητικών και μελετών για μηχανήματα έργου 
4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων για 

μεταβίβαση οχημάτων 
5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την σύνδεση 

εγκαταστάσεων του Δήμου με παροχές ηλεκτρικής ενέργειας και επέκταση 
δημοτικού φωτισμού 

6. Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ. Αριθμ. 96/2017 Απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) 

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 
715/2016 Απόφασης το Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών) 

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικου μέσου ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ. Αριθμ. 223/2016 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
10.  Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της 1ης 

συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού 
ύδρευσης καθέτως στη γραμμή ΟΣΕ Αυλώνος» 

11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς ακινήτου του Χρήστου 
Κουτσούκου 

12. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επίπλων για τη ΔΕ Ωρωπίων 
13. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψηφιακών πολυμηχανημάτων 

(εκτυπωτών, φωτοτυπικών, σαρωτών, τηλεομοιοτυπικών συσκευών) 
14. Έγκριση δαπάνης για Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών 

Λογισμικού Διαχείρισης Απλογραφικού και Διπλογραφικού Δημόσιου 
Λογιστικού της εταιρείας Unisystems για την Οικονομική Υπηρεσία του 
Δήμου Ωρωπού 

15. Έγκριση δαπάνης, τεχνικής περιγραφής και όρων διακήρυξης για την 
υπηρεσία: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Genesis, εφαρμογής 
μισθοδοσίας και εφαρμογών παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων Δήμου 
Ωρωπού για το έτος 2017»  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  27-04-2017 

                                            Αρ. Πρωτ.:8112 

 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. Χαρζηιωάννου Άγγελος 

8. Δημητρίου Επαμεινώνδας 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 



16. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για «Υπηρεσίας 
μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων συλλογικών 
οργάνων του Δήμου» 

17. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια αναλωσίμων 
εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων και φωτοτυπικών 

18. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 
 

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 

 


