
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 18 Ιουλίου 2016, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 14.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 
 
1. Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Αποκοµιδή –Μεταφορά οικιακών 

απορριµµάτων έτους 2016»  

2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Αποκοµιδή- Μεταφορά οικιακών 
απορριµµάτων, σάρωση οδών, οδοκαθαρισµοί κλπ. ∆ήµου Ωρωπού» 

3. Έγκριση µελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Φύλαξης εγκαταστάσεων 
ιδιοκτησίας ∆ήµου» 

4. Έγκριση πρακτικών και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισµού για 
την  παροχή υπηρεσιών «Ταχυδροµικών Αποστολών» 

5. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων ∆.Ε. Καλάµου, ∆.Ε. Καπανδριτίου, ∆.Ε. Ωρωπίων, ∆.Ε. Μαλακάσας, Α΄ 
βάθµιας & Β’ βάθµιας εκπαίδευσης» 

6. Έγκριση δαπάνης για την «Μελέτη για τη συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και 
διάθεση λυµάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Ν. Παλατίων και Αυλώνα 
∆ήµου Ωρωπού» 

7. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Έργα πρόληψης – 
αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών από θεοµηνίες ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
Ωρωπού» 

8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων 

10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης µελών της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και 
µεταφορών (Π∆28/1980, Ν4281/2014) 

11. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη διέλευσης απορριµµατοφόρων 
από τα διόδια της Αττικής Οδού 

12. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συµβιβασµό µε την εταιρεία AUTOHELLAS ATEE 
HERTZ  

13. Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά της υπ. αριθµ. 154/2015 Απόφασης Ειρηνοδικείου  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  14-07-2016 

                                                    Αρ. Πρωτ.: 14557 

 Προς: Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Ωρωπού 

1. Βελτανιώτη ∆ηµήτριο 
2. Τζεβελέκο ∆ηµήτριο 
3. Γαζβινιάν Ανδρέα 
4. ∆άβρη Στέφανο 
5. Μαραβέλια-Σαρκίρη Αναστασία 
6. Παπαγιάννη Γεώργιο 
7. Χασιώτη Παναγιώτη 
8. Τσεκρεζή Χρήστο 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 



14. Λήψη απόφασης καταβολής ποσού στον Παναγιώτη Κολιαστάση έπειτα από 
δικαστική απόφαση 

15. Λήψη απόφασης καταβολής ποσού στην Οµόρρυθµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Η. 
ΑΡΜΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» κατόπιν δικαστικής απόφασης 

 

 

Παρακαλούµε, σε περίπτωση κωλύµατος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενηµερώσετε 
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωµατικό µέλος σας. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜ ΡΟΥΣΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 


