
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στο γραφείο 
∆ηµάρχου, στο ∆ηµαρχείο Ωρωπού, Λ. Χαλκουτσίου 50, στις 30 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00 πµ για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 

1. Λήψη απόφασης για την αιτιολογική έκθεση και προσαρµογές επί του σχεδίου 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτος 2016 κατόπιν της γνώµης του 
Παρατηρητηρίου οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

2. Έγκριση 9ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου έτους 2015 
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών για την «Επείγουσα αντικατάσταση 

καλωδίων και ηλεκτρικών πινάκων εγκαταστάσεων Μαυροσουβάλας" 
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια καυσίµων για 

το ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα» 
5. Έγκριση όρων διακήρυξης για την: «Προµήθεια τροφίµων για την σίτιση των 

Παιδικών Σταθµών του ΝΠ∆∆ Πολιτισµού Περιβάλλοντος και Λειτουργίας 
Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου Ωρωπού» 

6. Έγκριση ανάθεσης προµήθειας έτοιµου φαγητού (catering) για το ΝΠ∆∆ 
πολιτισµού, περιβάλλοντος και λειτουργίας παιδικών & βρεφονηπιακών σταθµών 
∆ήµου Ωρωπού λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
8. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση παράταση της διορίας απόδοσης 

εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη του ΟΣΕ για το έργο: «Αντικατάσταση 
Υπόγειου Αγωγού Ύδρευσης Καθέτως στη Γραµµή Ο.Σ.Ε. Αυλώνος» 

9. Έγκριση τριµηνιαίας αναφοράς προϋπολογισµού ∆ήµου Γ τριµήνου έτους 2015 
10. Έγκριση δαπανών για την πάγια προκαταβολή ∆ήµου  
11. Έγκριση δαπανών για την πάγια προκαταβολή Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων  
12. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου  488/21-10-2015, ορισµός ∆ικηγόρου για 

παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα σε αίτηση αναστολής 
13. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου  489/21-10-2015, ορισµός ∆ικηγόρου για 

παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου  σε ανακοπή. 
14. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 

σε αίτηση ακύρωσης της Αγγελικής Σπυράντη κατά του ∆ήµου Ωρωπού. 
15. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών σε αίτηση ασφαλιστικών µέτρων των Κωνσταντίνου Σδράκα κλπ. κατά 
του ∆ήµου Ωρωπού. 

16. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε αγωγή 
του ∆ηµητρίου Γεωργιόπουλου κατά του ∆ήµου Ωρωπού. 

17. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών σε ανακοπή που άσκησε ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος κατά του ∆ήµου 
Ωρωπου. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  26-10-2015 

Αρ. Πρωτ.:29975 

 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 



18. Ορισµός δικηγόρου για την κατάθεση προσφυγής ουσίας κατά της πράξης 
επιβολής προστίµου από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άνοιξης 
κατά του ∆ήµου Ωρωπού.   

19. Έγκριση της γνωµοδότησης της δικηγόρου Ευαγγελίας Παπαδοπούλου, σχετικά 
µε την πληρωµή ποσού, το οποίο προκύπτει από διαταγή πληρωµής που 
εξέδωσε η εταιρεία Ρήγας κατά του ∆ήµου Ωρωπού. 
 

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 

 


