
 
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 15 Μαρτίου 2016, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 14.00  για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 
1. Εκδίκαση ενστάσεων για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών 

συγκροτηµάτων, γεωτρήσεων και δεξαµενών έτους 2016» 
2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
3. Ενίσχυση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και έγκριση δαπανών 
4. Ενίσχυση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων 
5. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για τη διέλευση οχηµάτων της 

υπηρεσίας ∆ιοίκησης από την Αττική Οδό 
6. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για τη διέλευση απορριµµατοφόρων από την 

Αττική Οδό 
7. Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγµάτων 
8. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια διπλότυπων είσπραξης 

για το Τµήµα Ταµείου  
9. Τροποποίηση µε αριθµό 21/9-02-2016 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την 

αποδοχή δωρεάς εργασιών αναδιαµόρφωσης πολυχώρου του ∆ήµου Ωρωπού στην 
περιοχή «Λεωφόρος Σκάλας Ωρωπού – Χαλκουτσίου» 

10. Έγκριση 2ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου έτους 2016 
11. Έγκριση πληρωµής ποσού 15.006,00 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων 

στον Νικόλαο Μίχα του Λαζάρου, βάσει της υπ’ αριθµόν 265/2015 Απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα. 

12. Έγκριση πληρωµής ποσού 12.267,22 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων 
στον Νικόλαο Μίχα του Λαζάρου, βάσει της υπ’ αριθµόν 263/2015 Απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα. 

13. Έγκριση πληρωµής ποσού 12.169,10 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων 
στον Νικόλαο Μίχα του Λαζάρου, βάσει της υπ’ αριθµόν 264/2015 Απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα. 

14. Έγκριση πληρωµής ποσού 16.396,40 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων 
οµόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία «Γ. ΚΑΡΥΑΜΗΣ-∆. ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.», βάσει 
της υπ’ αριθµόν 127/2015 ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα. 

15. Έγκριση πληρωµής ποσού 1454,00 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων στον 
Σπυρίδωνα Βουτσά, βάσει της υπ΄αριθµόν 92/2015 ∆ιαταγής πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  11-03-2016 

Αρ. Πρωτ.: 4193 

 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 



16. Ορισµός δικηγόρου για τη σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την πληρωµή ή µη 
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. 

17. Ορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την αποπληρωµή ή µη 
ποσού βάσει της υπ’ αριθµόν 16071/2012, 16072/2012 και 12387/2012 ∆ιαταγών 
Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τις οποίες εξέδωσε η ανώνυµη 
εταιρεία µε την επωνυµία «Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυµος Τεχνική Εταιρεία» κατά 
της ∆ΕΑ∆Ω. 

18. Ορισµός δικηγόρου για τη σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την πληρωµή ή µη 
ποσού, στον Κωνσταντίνο Αθανασίου, το οποίο προκύπτει βάσει της υπ’ αριθµόν 
138/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα και αφορά οφειλές της ∆ΕΑ∆Ω. 

19. Έγκριση της πληρωµής ποσού 974,93 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων στον Γρηγόριο 
– Ραφαήλ Κολιµάτση, βάσει της υπ’ αριθµόν 256/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα. 

20. Ορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την υποχρέωση του 
∆ήµου Ωρωπου να συµβιβασθεί εξωδικαστικά κατόπιν αιτήµατος της κας Στέλλας 
Γρηγοριάδου.  

21. Ορισµός δικηγόρου για σύνταξη γνωµοδότησης σχετικά µε την υποχρέωση του 
∆ήµου Ωρωπου να συµβιβασθεί εξωδικαστικά κατόπιν αιτήµατος του κ. ∆ηµητρίου 
Λαδή.  

22. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη εγγραφής γεωτρήσεων 
στο Ε.Μ.Σ.Υ. και τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος 

23. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισµών και απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών ηλεκτροµηχανολογικού, µηχανολογικού υλικού, Η/Υ και 
συναφών υλικών που απαιτούν τεχνικές γνώσεις (ΕΚΠΟΤΑ, Ν4281/2014) για το έτος 
2016 για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σκάλας Ωρωπού 

24. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης λοιπών προµηθειών (ΕΚΠΟΤΑ, Ν4281/2014) 
για το έτος 2016 για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σκάλας Ωρωπού 

25. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης εργασιών και µεταφορών (Π∆ 28/80, 
Ν4281/2014) για το έτος 2016 για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σκάλας Ωρωπού 

26. Ανάκληση της µε αριθµό 37/2016 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την: 
«Λήψη νέας απόφασης για τη δηµοπρασία για µίσθωση ακινήτου για την στέγαση 
των υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χαλκουτσίου.» 

27. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της τροποποίησης 
του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων 
 

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 

 


