
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 15 Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 2.00 µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
1. Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Λειτουργίας του Ασθενοφόρου στο ∆ήµο 

Ωρωπού» 
2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυδροµικών αποστολών» 
3. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια: «Προµήθεια φρέσκου γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και έτοιµων 
γευµάτων για τη σίτιση των νηπίων (catering) ΝΠ∆∆ Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & 
Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου Ωρωπού» 

4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  
5. ∆ιόρθωση της υπ. αριθµόν 1/5-01-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
6. Ανάκληση της υπ. αριθµόν 42/9-02-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 

«Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την δαπάνη εξέτασης αιτήµατος για 
σύνδεση φωτοβολταϊκών σε δώµα του ∆ηµοτικού Σχολείου Μαρκοπούλου Ωρωπού» 

7. Παράταση διορίας απόδοσης προπληρωµής για δαπάνες απόκτησης απαραιτήτων 
πιστοποιητικών (ΚΤΕΟ, ανυψωτικής καταλληλότητας, ταχογράφου κτλ) και 
παραβόλων (µεταβιβάσεων, διαγραφών, προσωρινών αδειών κυκλοφορίας κτλ) για 
οχήµατα του ∆ήµου 

8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου 
9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων 
10. Έγκριση της πληρωµής της υπ' αριθµόν 20/2015 ∆ιαταγής Πληρωµή του 

Ειρηνοδικείου Μαραθώνα έκδοση την οποία επέτυχε ο Γεώργιος Ντάσης του Χρήστου.  
11. Έγκριση της πληρωµής της υπ' αριθµόν 42/2015 ∆ιαταγής Πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Μαραθώνα έκδοση την οποία επέτυχε ο Γεώργιος Ντάσης του Χρήστου  
12. Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού κατόπιν αιτήµατος Γεωργίας ∆άβρη 
13. Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση αιρετού στο Πληµµελειοδικείο Αθηνών 
14. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για µετατόπιση στύλου επί της οδού ΠΕΟ 

Αθηνών – Λαµίας στη ∆Ε Αυλώνα 
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,  9-04-2015 

Αρ. Πρωτ.:7868 

 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. Τσεκρεζή Χρήστο 
7. Παπαγιάννη Γεώργιο 
8. Χασιώτη Παναγιώτη 

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


