
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, στις 22 Αυγούστου 
2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα 
παρακάτω θέματα: 
 

1. Επανέγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Κατασκευή πλατείας ΔΕ Αφιδνών» 

2. Επανέγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Έργα πρόληψης – αντιμετώπισης 
ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες Δημοτικών Ενοτήτων Ωρωπού» 

3. Επανέγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Διαμόρφωση οδικού δικτύου 
σχολείων Αγίου Κωνσταντίνου ΔΕ Ωρωπίων» 

4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την: «Προμήθεια 
καυσίμων και ελαιολιπαντικών» 

5. Έγκριση πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την: «Συντήρηση 
και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου» 

6. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών για την αποκατάσταση 
φθαρμένων σε οχήματα και μηχανήματα του Δήμου 

7. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή βλαβών σε οχήματα και μηχανήματα του 
Δήμου 

8. Έγκριση παράτασης διορίας απόδοσης προπληρωμής για την κατασκευή του 
έργου «Διέλευση αγωγού ύδρευσης Φ200/10 Atm κάτωθι των σιδηροδρομικών 
γραμμών Π-Π στην Χ.Θ. 59-106» 

9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου 

10. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 

11. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ. Αριθμ. 
872/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία 
αυτοκινήτων) 

12. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης για την υπηρεσία: «Αμοιβή 
κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων ζώων» 

13. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης για την προμήθεια: 
«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και 
των Νομικών προσώπων του»  

14. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης για την υπηρεσία: 
«Λειτουργία του Ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  18-08-2017 

                                            Αρ. Πρωτ.: 17034 

 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 



15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση του ΟΠΔ του Δήμου 
έτους 2017 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας της ΚΕΔΩ 

 
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 

 


