
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 18 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 14.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 

1. Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για το έργο: «Αποκατάσταση 
διασυνδέσεων για την ολοκλήρωση της παρέµβασης στη θέση Ρίζες του ∆ήµου 
Ωρωπού» 

2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την ««Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου» 

3. Έγκριση όρων διακήρυξης για την: «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών 
συγκροτηµάτων, γεωτρήσεων και δεξαµενών έτους 2016» 

4. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Εκπόνηση 
κυκλοφοριακής µελέτης των ∆.Κ. Σκάλας και Ν. Παλατίων» 

5. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη 
συµπλήρωσης δικτύου ύδρευσης παραλιακής ζώνης Καλάµου στην περιοχή 
Χιλιοπόταµος» 

6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της µε αριθ.: 63/10-03-2015 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για 
την αµοιβή κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων ζώων και έγκριση νέας 
τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την στείρωση και κτηνιατρική υποστήριξη 
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήµου Ωρωπού 

7. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου 
8. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών κατά τη συζήτηση προσφυγής της Βασιλικής Μοσχονησίου κατά του 
∆ήµου Ωρωπού 

9. Έγκριση της υπ. αριθµ. 537/2015 Απόφασης ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε την οποία 
ανατέθηκε στον δικηγόρο Φίλιππο Φιλιππόπουλο µε ΑΜ ∆ΣΑ 6168 ενώπιον στο 
ΣτΕ κατά της υπ. αριθµ. 129182/4530/27-08-2015 απόφασης του Υπουργού 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
 

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,  12-11-2015 

Αρ. Πρωτ.:31208 

 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 


