
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 10 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 2.00 µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. Έγκριση πρακτικών ΙΙ και ΙΙΙ για τη διενέργεια του διαγωνισµού για το 
έργο: «Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Χωρικής 
Υποενότητας της Κοιλάδας Ωρωπού» και κατακύρωση διαγωνισµού 

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
3. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και διάθεση 

συµπληρωµατικών πιστώσεων 
4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και διάθεση 

συµπληρωµατικών πιστώσεων 
5. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την προµήθεια υλικών 

φαρµακείου και ιατρικού οξυγόνου για το ασθενοφόρο του ∆ήµου 
6. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την αµοιβή κτηνιάτρου για 

περίθαλψη αδέσποτων ζώων 
7. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την προµήθεια επίπλων ∆Ε 

Ωρωπίων 
8. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την προµήθεια ειδών 

σηµαιοστολισµού ∆Ε Ωρωπίων 
9. Έγκριση τεχνικής περιγραφής για τα απαραίτητα είδη για τον εορτασµό της 

25ης Μαρτίου στο ∆ήµο 
10. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου υπ. αριθµόν 54/27-02-2015 για την: 

«Απευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης και καθαρισµού 
οδοστρώµατος από ζηµιές που προκλήθηκαν από σφοδρές βροχοπτώσεις» 

11. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Αθηνών κατά την εκδίκαση αγωγής του Τιµολέοντος Τσαούση. 

12. Έγκριση της υπ’ αριθµόν 61/2015 Απόφασης ∆ηµάρχου για τον ορισµό της 
δικηγόρου ∆ήµητρας Τσεβά για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνος κατά την εκδίκαση αγωγής της εταιρείας ∆ΗΚΕΝΙΡ κατά του 
∆ήµου Ωρωπού, κατά τη δικάσιµο της 04.03.2015. 

13. Έγκριση της υπ’ αριθµόν 62/2015 Απόφασης ∆ηµάρχου για τον ορισµό του 
δικηγόρου Αθηνών Γεώργιου Ζαφείρη, µε ΑΜ 15819 ∆ΣΑ,  για παράσταση 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  για την υπεράσπιση των 
συµφερόντων του ∆ήµου Ωρωπού, σε αίτηση ακυρώσεως του Νικολάου 
Αµπατζόγλου κατά τη δικάσιµο της 04.03.2015. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
 

Ωρωπός, 6-03-2015 
Αρ. Πρωτ.:4285 

 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 



14. Έγκριση της υπ’ αριθµόν 71/2015 Απόφασης ∆ηµάρχου για τον ορισµό της 
δικηγόρου Αθηνών Μυρτώς Κροντηρά, µε ΑΜ 34316  ∆ΣΑ,  για παράσταση 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  για την υπεράσπιση των 
συµφερόντων του ∆ήµου Ωρωπού, σε προσφυγή του Κωνσταντίνου 
Κελεσίδη, κατά τη δικάσιµο της 06.03.2015. 

15. Έγκριση της υπ’ αριθµόν 72/2015 Απόφασης ∆ηµάρχου για τον ορισµό της 
δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Βασιλείου, µε ΑΜ 19993  ∆ΣΑ,  µε την εντολή 
όπως ενεργώντας από κοινού ή δια συνεργατών της υπ' αυτής 
υποδεικνυοµένους, παρασταθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών  
για την υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Ωρωπού σε αίτηση 
ακύρωσης της εταιρείας «ΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ», κατά τη 
δικάσιµο της 06.03.2015. 

16. Έγκριση της υπ’ αριθµόν 74/2015 Απόφασης ∆ηµάρχου για τον ορισµό της 
δικηγόρου Αθηνών Αθηνών Βασιλικής Βασιλείου, µε ΑΜ 19993  ∆ΣΑ,  µε 
την εντολή όπως ενεργώντας από κοινού ή δια συνεργατών της υπ' αυτής 
υποδεικνυοµένους, συντάξει και καταθέσει προσεπίκληση του ΟΣΚ ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών  για την υπεράσπιση των συµφερόντων 
του ∆ήµου Ωρωπού πριν τη δικάσιµο της 10ης Μαρτίου 2015 σε δίκη µε 
διαδίκους τον Τιµολέοντα Τσαούση και τον ∆ήµο Ωρωπού. 

17. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση αγωγή; που έχουν ασκήσει κατά 
της πρώην Κοινότητας Συκαµίνου νυν ∆ήµου Ωρωπού, ο Γεώργιος Σιδέρης 
κλπ., κατά τη δικάσιµο της 16.03.2015. 

18. Ορισµός δικηγόρου για την παροχή γνωµοδότησης σχετικά µε την 
εξόφληση ή µη οφειλής του ∆ήµου Ωρωπού, η οποία προκύπτει από την υπ' 
αριθµόν 280/2014 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα την 
έκδοση των οποίων επέτυχε ο Γεώργιος Οικονόµου του ∆ηµητρίου. 

19. Ορισµός δικηγόρου για την παροχή γνωµοδότησης σχετικά µε την 
εξόφληση ή µη οφειλής του ∆ήµου Ωρωπού, η οποία προκύπτει από την υπ' 
αριθµόν 279/2014 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα την 
έκδοση των οποίων επέτυχε ο Κυριάκος Οικονόµου του Ευαγγέλου. 

20. Έγκριση της υπ' αριθµόν 36/09.02.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου για την 
παροχή γνωµοδότησης σχετικά µε την άσκηση ή µη του ένδικου µέσου της 
ανακοπής από το ∆ήµο Ωρωπού κατά της υπ' αριθµόν 20/2015 ∆ιαταγής 
Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα την έκδοση της οποίας επέτυχε ο 
Γεώργιος Ντάσης του Χρήστου. 

21. Ορισµός δικηγόρου για την παροχή γνωµοδότησης σχετικά µε την άσκηση 
ή µη του ένδικου µέσου της ανακοπής από το ∆ήµο Ωρωπού κατά της υπ' 
∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα την έκδοση της οποίας 
επέτυχε ο Γεώργιος Ντάσης του Χρήστου 

 
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 

 


