
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 24 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 2.00 µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου  
2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων  
3. Έγκριση όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την: « Προµήθεια ετοίµων 

γευµάτων για την σίτιση των νηπίων (catering) του Ν.Π.∆.∆ Πολιτισµού 
Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου 
Ωρωπού». 

4. Έγκριση όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την: «Προµήθεια φρέσκου 
γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων 
του». 

5. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την προµήθεια διπλότυπων 
είσπραξης για το Τµήµα Ταµείου 

6. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την προµήθεια γραφικής ύλης 
7. Έγκριση της υπ. αριθµόν 57/2015 Απόφασης ∆ηµάρχου για ορισµό δικηγόρου 
8. Έγκριση της υπ' αριθµόν 106/20-3-2015 Απόφασης ∆ηµάρχου για ορισµό 

δικηγόρου  
9. Έγκριση της υπ' αριθµόν 107/20-3-2015 Απόφασης ∆ηµάρχου για ορισµό 

δικηγόρου. 
10.  Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση οφειλής του ∆ήµου Ωρωπού, η οποία 

προκύπτει από την υπ' αριθµόν 279/2014 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα  

11. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση οφειλής του ∆ήµου Ωρωπού από την υπ' 
αριθµόν 280/2014 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα την έκδοση 
της οποίας επέτυχε ο Κυριάκος Οικονόµου του Ευαγγέλου 

12. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση οφειλής του ∆ήµου Ωρωπού από την υπ' 
αριθµόν 25214/2014 ∆ιαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 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, 20-03-2015 
Αρ. Πρωτ.:5150 

 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. Τσεκρεζή Χρήστο 
7. Παπαγιάννη Γεώργιο 
8. Χασιώτη Παναγιώτη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 


