
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 14 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού για τη διενέργεια διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια δύο µηχανηµάτων έργου» 

2. Εγκριση πρακτικού ΙΙ για τον διαγωνισµό «Προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών» 

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προµήθειας καυσίµων ∆Ε Συκαµίνου, 
Μαρκοπούλου, Μαλακάσας, Αυλώνα, Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου 

4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

5. Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής ∆ήµου 

6. Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής Προέδρων ∆ηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων  

7. Έγκριση δαπανών για την επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου 

8. Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Πλύσιµο-γρασάρισµα 
οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου» 

9. Εξέταση αιτηµάτων για ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε το Ν4257/14, άρθρο 
51. 

10. Έγκριση τεχνικής περιγραφής δαπανών για την εθνική εορτή της 28ης 
Οκτωβρίου 

11.  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 
κατά την εκδίκαση ασφαλιστικών µέτρων Γεωργίου Ψαρρού 

12. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 
κατά την εκδίκαση ασφαλιστικών µέτρων ∆ηµητρίου Βαχαβιόλου 

13. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά την κατά την εκδίκαση ανακοπής σε διαταγή πληρωµής 

14. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου 616/7-10-2014 για ορισµό δικηγόρου 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός, 10-10-2014 

Αρ. Πρωτ.:24409 

 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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 



15. Ορισµός δικηγόρου για γνωµοδότηση για άσκηση ανακοπή σε διαταγή 
πληρωµής «IM Constructions» 

16. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε –ΟΤS. Α.Ε»    

17. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση στο ΣτΕ κατόπιν έφεσης κατά της Νέας 
Οδού Α.Ε. 

18. Ορισµός δικηγόρου για άσκηση ένδικου µέσου κατά της υπ. αριθµ 
25214/2014  διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   

19. Ορισµός δικηγόρου για άσκηση ένδικου µέσου κατά της υπ. αριθµ 
25657/2014 ∆ιαταγής Πληρωµής 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 

 


