
 
 
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, στις 31 Αυγούστου 
2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε 
απόφαση για τα παρακάτω θέματα: 
 
 
1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 
2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων Χαλκουτσίου, Ν.Παλατίων, Πολυδενδρίου 
3. Επικύρωση δικαιολογητικών πρακτικού ΙΙI και κατακύρωση της σύμβασης της 

προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». 

4. Έγκριση πρακτικού παραλαβής, αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών και 
τεχνικής προσφοράς της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση σύμφωνα με 
το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016  για την «Παροχή υπηρεσιών για τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ωρωπού». 

5. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του γνωμοδοτικού οργάνου 
(επιτροπή) διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών 
(διαγωνισμών) που δεν απαιτούν τεχνικές γνώσεις. 

6. Έγκριση της υπ' αριθμόν 301/2018 Απόφασης Δημάρχου, σχετικά με την αποδοχή 
πρότασης δωρεάς. 

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2018. 

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη αιτήματος εφαρμογής του Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου (Διπλογραφικό Σύστημα) στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος και λειτουργίας παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 
Ωρωπού από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για το έτος 2019. 

9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη, ένστασης και ενδίκων μέσων κατά της 
Π.Ε.Ε με αριθμ. Μ 1/2-7-2018 και της Π.Ε.Π.Ε.Ε με αριθμ. Μ1/2-7-2018  του ΙΚΑ 
Αγ. Στεφάνου αντίστοιχα. 

10. Λήψη απόφασης για για την άσκηση ή μη, εφέσεως κατά της  υπ’ αριθμ. 62/2018 
αποφάσεως του  Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (τακτική διαδικασία). 

11. Λήψη απόφασης για για την άσκηση ή μη, εφέσεως κατά της  υπ’ αριθμ. 73/2018 
αποφάσεως του  Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (τακτική διαδικασία). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός, 27/08/2018 

                                           Αρ. Πρωτ.: 19109 

  
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωρωπού 

1. Μαντάς Γεώργιος 
2. Σιδέρης Γεώργιος 
3. Βελτανιώτης Δημήτριος 
4. Δάβρης Γεώργιος 
5. Σιδέρης Χρήστος 
6. Αρμυριώτης Γεώργιος 
7. Δέδες Πέτρος 
8. Ράπτης Σπυρίδων 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (αρ.23) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 



12. Λήψη απόφασης για για την άσκηση ή μη, εφέσεως κατά της  υπ’ αριθμ. 74/2018 
αποφάσεως του  Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (τακτική διαδικασία). 

13. 'Εγκριση πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και 
κατακύρωση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
περιοχής Ποσειδωνίας-Κυψέλης παραλιακής ζώνης Καλάμου στο Δήμο Ωρωπού»     

14. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες φωτοτυπιών της Νομικής 
Υπηρεσίας 

15. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού σε 
υπόθεση πρόκλησης ατυχήματος με υπαιτιότητα του Δήμου Ωρωπού. 

16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού 
μετά από άσκηση αγωγής σε βάρος του Δήμου Ωρωπού. 

17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού 
μετά από άσκηση αγωγής σε βάρος του Δήμου Ωρωπού με παραίτηση από τόκους 
και δικαστικά έξοδα. 
 

 
 

 

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 

 


