
 
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 9 Μαΐου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 14.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 
1. Λήψη απόφασης για την εκδίκαση ένστασης και έγκριση πρακτικού διαγωνισµού 

για την: «Προµήθεια χηµικού υλικού» 
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση του 

διαγωνισµού για την: «Περιτοίχηση οικοπέδου ∆Ε Συκαµίνου» 
3. Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων ∆.Ε. Καλάµου, 

∆.Ε. Καπανδριτίου, ∆.Ε. Ωρωπίων, ∆.Ε. Μαλακάσας, Α΄ βάθµιας & Β’ βάθµιας 
εκπαίδευσης». 

4. Έγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισµό: «Παροχή υπηρεσιών για τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου Ωρωπού 2016» 

5. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης 
∆ήµου Ωρωπού έτους 2012 

6. Έγκριση 5ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου  
7. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την προµήθεια ιατρικού οξυγόνου 

για τις ανάγκες του δηµοτικού ασθενοφόρου του ∆ήµου Ωρωπού 
8. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την προµήθεια ζωοτροφών για 

αδέσποτα του ∆ήµου 
9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  
10. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου  
11. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 
12. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη εγγραφής γεωτρήσεων στο 

Ε.Μ.Σ.Υ. και τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος 
13. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για τη διέλευση απορριµµατοφόρων 

από τα διόδια της Αττικής Οδού 
 

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 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  5-05-2016 

                                                    Αρ. Πρωτ.: 9175 

 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 


