
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 18 Αυγούστου 2015, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 14.30 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. Σύνταξη τριµηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου A’ Εξαµήνου 
έτους 2015 

2. Εκδίκαση ενστάσεων και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Ι για 
την: «Προµήθεια νέων αντλητικών συγκροτηµάτων για τις γεωτρήσεις 
Μαυροσουβάλας Υ2 και Υ3» 

3. Έγκριση πρακτικών για την προµήθεια: «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 
του ∆ήµου Ωρωπού και των Νοµικών Προσώπων του» και λήψη απόφασης για 
την κατακύρωση του διαγωνισµού 

4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και ενίσχυση πιστώσεων 
5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και ενίσχυση 

πιστώσεων 
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης από την Περιφέρεια Αττικής 

εκσκαφέα φορτωτή και των σχετικών όρων παραχώρησης 
8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης από την Περιφέρεια Αττικής 

οχήµατος και των σχετικών όρων παραχώρησης 
9. Έγκριση δαπάνης για πληρωµή διαταγής πληρωµής στην εταιρεία «ATHENS 

AMBULANCE» 
10. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου  100/17-3-2015 για ορισµό ∆ικηγόρου για 

άσκηση ανακοπής στην ∆ήλωση Τρίτου µε αριθµό Π3340/2015 της Τραπέζης 
Πειραιώς, µετά το από 27/2/2015 εξώδικό της 

11. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου 306/26-06-2015 για ορισµό δικηγόρου για 
δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής 

12. Εντολή παράστασης σε ανακοπή στο πολυµελές πρωτοδικείο Αθηνών 
 
 

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,  14-08-2015 

Αρ. Πρωτ.:25222 

 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 
 


