
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 2 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 
 
 
1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου: «∆ηµοτική Οδοποιία ∆ήµου 

Ωρωπού» 
2. Έγκριση 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου έτους 2015 
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης 
4. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την υπηρεσία µαγνητοφώνησης και 

αποµαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του ∆ήµου 
5. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την υπηρεσία Παρακολούθησης 

Ποιότητας Πόσιµου Νερού 
6. Έγκριση τροποποίησης σύµβασης για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό 

του ∆ήµου ∆Ε Ωρωπίων 
7. Έγκριση ορισµού δικηγόρου για τον έλεγχο τίτλων και σύνταξη βεβαιώσεων 

ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. 
8. Έγκριση της υπ. αριθµόν 686/2014 Απόφασης ∆ηµάρχου για ορισµό δικηγόρου 
9. Έγκριση της υπ. αριθµόν 687/2014 Απόφασης ∆ηµάρχου για ορισµό δικηγόρου 
10. Ορισµός δικηγόρου για την παροχή γνωµοδότησης για την εξόφληση ή µη οφειλής 

του ∆ήµου Ωρωπού στη Γεωργία ∆άβρη. 
11. Ορισµός δικηγόρου για την παροχή γνωµοδότησης για την άσκηση ή µη του 

ένδικου µέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθµόν 2718/2014 Απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

12. Ορισµός δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση έκθεσης απόψεων, κατόπιν της 
µε αριθµό 5511/2014 Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

13. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 
κατά την εκδίκαση αίτησης ακύρωσης του Λάµπρου Κωστούλα. 

14. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά την εκδίκαση αγωγής των Σοφίας Μωραΐτη και Ελένης Μαναβέλη. 

15. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά την εκδίκαση αγωγής των Σπυρίδωνος Σιδέρη, ∆ηµητρίου Λαδά, 
Κωνσταντίνου Κανέλλη και Βενιζέλου Καρώνη. 

16. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  
Αθηνών κατά την εκδίκαση αγωγής των ∆ρακάτου Μαρία κλπ. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός, 29-01-2015 

Αρ. Πρωτ.:2025 

 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 



17. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ κατ’ έφεση κατά της υπ’ 
αριθµόν 3501/2013 Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, που αφορά τον 
Χρήστο ∆οξανίδη. 

18. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για εκµίσθωση ακινήτου στη ∆Κ Χαλκουτσίου το 
οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος για υπηρεσίες του ∆ήµου και ως ∆ηµοτικό 
ιατρείο 

19. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση από το ∆ήµο Ωρωπού ακινήτου 
στον οικισµό των Αγίων Αποστόλων της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου, το οποίο 
θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. 

20. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση από το ∆ήµο Ωρωπού ακινήτου 
στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καλάµου, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος 
στάθµευσης αυτοκινήτων. 

21. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση από το ∆ήµο Ωρωπού ακινήτου 
στον οικισµό των Αγίων Αποστόλων της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου, το οποίο 
θα στεγάσει τη λειτουργία υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου, 
∆ηµοτικό Ιατρείο και Πνευµατικό Κέντρο. 

22. 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. 

23. 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. 
 
 

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 

 


