
 
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 11 Απριλίου 2016, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 14.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 
 

1. ∆ιενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση και 
επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων, γεωτρήσεων και δεξαµενών έτους 2016» 

2. Απευθείας  ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις παραλιακής 
ζώνης Ν. Παλατίων-Μαρκοπούλου» 

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  
4. Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων 

εκτυπωτών, φωτοτυπικών κτλ».   
5. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες επαύξησης ισχύος 

εγκαταστάσεων υπηρεσίας ύδρευσης 
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διαγωνισµού για την «Εργασία 

συντήρησης εφαρµογών λογισµικού Genesis, της εφαρµογής µισθοδοσίας και 
εφαρµογών παρακολούθησης οικονοµικών στοιχείων ∆ήµου Ωρωπού για το έτος 
2016» και την κατακύρωση διαγωνισµού 

7. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και ενίσχυση κωδικών 
8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 
9. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την παροχή υπηρεσίας 

επιµορφωτικού προγράµµατος «Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
ΚΗΜ∆ΗΣ – πρακτική εφαρµογή» 

10. Έγκριση πληρωµής ποσού, το οποίο προκύπτει από τιµολόγια του ∆ηµήτριου 
Μακροδηµήτρη µε υπόχρεη προς πληρωµή τη υπό εκκαθάριση ∆ΕΑ∆Ω, βάσει της 
υπ' αριθµόν  274/2014 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, βάσει της 
γνωµοδότησης της δικηγόρου Αθηνών Ιωάννας Ζουγανέλη. 

11. Έγκριση πληρωµής ποσού, βάσει των υπ' αριθµόν 16071/2012, 16072/2012 και 
12387/2012 ∆ιαταγών Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της 
∆ΕΑ∆Ω, την έκδοση των οποίων πέτυχε η εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ Χ. 
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει της γνωµοδότησης της 
δικηγόρου Αθηνών Ιωάννας Ζουγανέλη.  

12. Έγκριση πληρωµής ποσού 5.601,47 ευρώ, στον Κωνσταντίνο Αθανασίου, το οποίο 
προκύπτει βάσει της υπ' αριθµόν 138/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα και αφορά οφειλές της ∆ΕΑ∆Ω, βάσει της γνωµοδότησης της δικηγόρου 
Αθηνών ∆ήµητρας Τσεβά. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  7-04-2016 

                                                    Αρ. Πρωτ.:7280  

 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 



13. Έγκριση πληρωµής ποσού 897,90 ευρώ, το οποίο προκύπτει από εξωδικαστικό 
συµβιβασµό του ∆ήµου Ωρωπού µε την Στέλλα Γρηγοριάδου. 

14. Έγκριση πληρωµής ποσού 365,87 ευρώ, το οποίο προκύπτει από εξωδικαστικό 
συµβιβασµό µε τον Λάδη ∆ηµήτριο. 

15. Ορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης για την πληρωµή ή µη ποσού 
3.944,45 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, το οποίο προκύπτει από την 
υπ' αριθµόν 9/2016 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, την έκδοση 
της οποίας πέτυχε ο Θωµάς Λάγγας. 

16. Ορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης για την πληρωµή ή µη ποσού 
6.148,50 ευρώ, το οποίο προκύπτει από την υποχρέωση του ∆ήµου να καταβάλλει 
στις Χριστίνα και Ευαγγελία Βελισάρη, ως αποζηµίωση βάσει της µε αριθµό 
πρωτοκόλλου 16789/2001 απόφασης του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής, µε την 
οποία κυρώθηκε σχετική πράξη εφαρµογής. 

17. Ορισµός δικηγόρου για τη σύνταξη γνωµοδότησης για την πληρωµή ποσού 44.600 
ευρώ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων στην Φωτεινή Τσάκωνα, βάσει της υπ' 
αριθµόν 3501/2013 τελεσίδικης απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

18. Ορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την πληρωµή ή µη 
ποσού για δεδουλευµένες αποδοχές, που αφορούν παροχή εργασίας στη ∆ΕΑ∆Ω, 
του Κωνσταντίνου Σαλωµίδη, βάσει δικαστικής απόφασης. 

19. Ορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την πληρωµή  ή µη 
ποσού για δεδουλευµένες αποδοχές, που αφορούν παροχή εργασίας στη ∆ΕΑ∆Ω, 
της Αργυρώς Βλάχου, βάσει δικαστικής απόφασης. 

20. Ορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης για πληρωµή ή µη ποσού βάσει της 
υπ' αριθµόν 247/2014 την έκδοση της οποίας πέτυχε η Φωτεινή Ραφτοπούλου για 
οφειλές της ∆ΕΑ∆Ω. 

21. Ορισµός δικηγόρου για τη σύνταξη γνωµοδότησης για την πληρωµή ή µη ποσού, 
το οποίο προκύπτει από την υπ' αριθµόν 4176/2014 Απόφαση του ΣΤΕ και την υπ' 
αριθµόν 226/2008 ∆ΕφΑθ, κατόπιν αιτήµατος του Αδάµ Στεφανάδη. 

22. Αποδοχή δωρεάς οχήµατος από την εταιρεία INTERAMERICAN προς τη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Αφιδνών του ∆ήµου Ωρωπού.   

23. Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 4ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου έτους 2016. 

 
 
 

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 

 


