
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 28 Ιουλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 14.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. Έγκριση απολογισµού ∆ήµου έτους 2014 
2. Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια: «Υδραυλικών Ειδών και Εξαρτηµάτων 

Ύδρευσης ∆.Ε. Ωρωπίων» 
3. Αποδοχή δωρεάς Αρχιτεκτονικής προµελέτης Νέου ∆ηµαρχείου 
4. Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 
5. Έγκριση 6ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου έτους 2015 
6. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για τη µεταβίβαση οχηµάτων στο 

∆ήµο 
7. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκποίηση κινητών πραγµάτων µε φανερή 

προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 121/2015 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ωρωπού 

8. Ακύρωση απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής µε αριθµό 191/26-06-2015 και 
επανέγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Αποκατάσταση διασυνδέσεων για 
την ολοκλήρωση της παρέµβασης στη θέση Ρίζες του ∆ήµου Ωρωπού» 

9. Ορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης αναφορικά µε την άσκηση ή µη 
ανακοπής κατά της υπ΄αριθµον 92/2015 ∆ιαταγής Πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, την οποία εξέδωσε ο Χαρίλαος Παπανικολάου κατά 
του ∆ήµου Ωρωπού  

10. Έγκριση ποσού το οποίο προκύπτει από διαταγή πληρωµής την οποία εξέδωσε 
ο Γεώργιος Νικολάου κατά του ∆ήµου Ωρωπού, µετά και τη θετική προς 
πληρωµή γνωµοδότηση της δικηγόρου και ειδικής συµβούλου του ∆ηµάρχου 
Ευαγγελίας Παπαδοπούλου.   

11. Κατακύρωση δηµοπρασίας για την µίσθωση από το ∆ήµο Ωρωπού 
αγροτεµαχίου για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης στον οικισµό των Αγίων 
Αποστόλων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου 
 

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,  24-07-2015 

Αρ. Πρωτ.:24004 

 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 
 


