
Σας  καλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  που θα  γίνει  στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, στις 27 Ιουνίου 2018
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για
τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών, δέσμευση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης.

2. Λήψη  απόφασης  για  την  εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  της  6ης
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018

3. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου
4. Έγκριση απόφασης Δημάρχου 248-21/06/18 με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής 

διαγωνισμού για το έργο με τίτλο για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και 
καταστροφών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ωρωπού»

5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη, προσφυγής κατά της υπ’ 
αριθμ.37/Συν.10η/27-2-2018 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε) 
Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ανατολικής Αττικής Ε.Φ.Κ.Α .).

6. Λήψη  απόφασης  για  την  άσκηση  ή  μη,  προσφυγής  κατά  της  υπ’
αριθμ.38/Συν.10η/27-2-2018  απόφασης  της  Τοπικής  Διοικητικής  Επιτροπής
(Τ.Δ.Ε) Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ανατολικής Αττικής Ε.Φ.Κ.Α .

7.  Λήψη  απόφασης  για  για  την  άσκηση  ή  μη,  εφέσεως  κατά  της   υπ’  αριθμ.
3912/2018  αποφάσεως  του   Mονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών   (τακτική
διαδικασία)

8. Λήψη  απόφασης  για  για  την  άσκηση  ή  μη,  εφέσεως  κατά  της   υπ’  αριθμ.
980/2018 αποφάσεως του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

9. Λήψη απόφασης για για την άσκηση ή μη, ενδίκων μέσων, κατά της  υπ’ αριθμ.
1268/2018 αποφάσεως του  14ου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

10. Έγκριση  πρακτικού  Ι  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  προσωρινού
μειοδότη της υπηρεσίας  με  τίτλο: «Ασφάλιση  οχημάτων & μηχανημάτων του
Δήμου Ωρωπού 2018-2019»

11. Έγκριση πρακτικού Ι  παραλαβής,  αποσφράγισης  και  ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής στο διαγωνισμό & τεχνικών προσφορών για την «προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού του δήμου Ωρωπού και των νομικών προσώπων
του»

12. Αποδοχή ή μη, δωρεάς ενός αυτοκινήτου από ΑΤΕΚΑΤ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Ωρωπός, 22/06/2018
                                           Αρ. Πρωτ.:14149

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 (αρ.18) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

 



13. Παράταση διορίας απόδοσης προπληρωμής για παράβολα, τέλη μεταβιβάσεων,
κλπ αδειών κυκλοφορίας

14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού ως αποζημίωση ατυχήματος από ΑΧΑ
Ασφαλιστική.  

15. Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση νέας παροχής για την ηλεκτροδότηση του 
Προωθητικού Αντλιοστασίου στη Δ.Ε. Αφιδνών.

 
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


