
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 27 Ιουλίου 2016, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 14.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 
 
1. Έγκριση απολογισµού ∆ήµου έτους 2015 
2. Έγκριση πρακτικών και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων» 
3. Έγκριση εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 9ης αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού ∆ήµου έτους 2016 
4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και ενίσχυση πιστώσεων 
6. Έγκριση δαπανών πάγιας Προκαταβολής Τοπικών Προέδρων 
7. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συµβιβασµό κατόπιν ατυχήµατος 
8. Λήψη απόφασης για την πληρωµή της εταιρείας ∆ηµ Γεωργόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

κατόπιν διαταγής πληρωµής 
9. Αντικατάσταση µελών επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισµών και 

απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών (Π∆28/1980, 
Ν4281/2014) 

10. Τροποποίηση της απόφασης για τον καθορισµό τελών διαφήµισης για το έτος 2016 
11. Λήψη απόφασης για την πληρωµή του ποσού των 18.226,17 ευρώ πλέον τόκων, 

δικαστικής δαπάνης και λοιπών εξόδων προς τον Γεώργιο Ντάση του Χρήστου, 
δυνάµει της υπ’ αριθµ. 38/2016 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος  

12. Λήψη απόφασης για την πληρωµή του ποσού των 10.638,90 ευρώ πλέον τόκων, 
δικαστικής δαπάνης και λοιπών εξόδων,προς τον Γεώργιο Ντάση του Χρήστου 
δυνάµει της υπ’ αριθµ. 39/2016 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος 

13. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες τελών, παραβόλων και λοιπών 
εξόδων για έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας για οχήµατα του ∆ήµου 
 

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,  22-07-2016 

                                                    Αρ. Πρωτ.: 15188 

 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 


