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Ωρωπός, 11-12-2017 

                                            Αρ. Πρωτ.: 28057 

  
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 

 
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, στις 15 Δεκεμβρίου 
2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση 
για τα παρακάτω θέματα: 

 
1. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την: «Απομάκρυνση επικίνδυνων καμένων 

δέντρων από κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους έπειτα από την πυρκαγιά 
13-15/08/2017» 

2. Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημόσιας σύμβασης 
έργου με τίτλο «Κατασκευή πλατείας ΔΕ Αφιδνών» 

3.  Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημόσιας 
σύμβασης έργου με τίτλο «Έργα πρόληψης - αντιμετώπισης ζημιών και 
καταστροφών από θεομηνίες Δημοτικών Ενοτήτων Ωρωπού» 

4. Έγκριση πρακτικού Ι αποσφράγισης φακέλων και αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στο συνοπτικό διαγωνισμό για την 
«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών 
έτους 2017 για το Δήμο Ωρωπού» 

5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού Ι για την ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Genesis, 
εφαρμογής μισθοδοσίας, διαχείρισης γραφείου προσωπικού και εφαρμογών 
παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων Δήμου Ωρωπού 

6. Επικύρωση δικαιολογητικών και κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με 
τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τη δομή παροχής συσσιτίου του Δήμου Ωρωπού 
και των Φιλοξενούμενων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ 
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών Δήμου Ωρωπού» 

7. Επικύρωση δικαιολογητικών και κατακύρωση της σύμβασης της υπηρεσίας με 
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών» 

8. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
Υποχρέωσης 

9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου  

10. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 

11. Έγκριση δαπανών για την επισκευή οχημάτων έπειτα από βλάβες 



12. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 

13. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη διέλευσης απορριμματοφόρων 
από την Αττική Οδό 

14. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής επί της 62/2017 διαταγής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος 

15. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της 5687/2017 Απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

16. Συγκρότηση επιτροπών και γνωμοδοτικών οργάνων βάσει του Ν4412/2016 για 
το έτος 2018 

 
 

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 

 


