
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 5 Μαΐου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
2.00 µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού για την υπηρεσία «Ταχυδροµικές Αποστολές» 
2. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων σε όλες τις 

∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Ωρωπού 
3. Λήψη απόφασης για την είσπραξη του 75% της εισφοράς ΚΗ’ 

Ψηφίσµατος/1947 (ΦΕΚ 184/23.8.1947) υπέρ ∆ήµου Ωρωπού 
4. Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 29’ Tµήµατος του Μονοµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  σε υπόθεση που αφορά αίτηση ακύρωσης 
του ∆ήµου  Ωρωπού 

5. Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του IB’ Tµήµατος του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Αθηνών  σε υπόθεση που αφορά αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου  
Ωρωπού. 

6. Καθορισµός τέλους χρήσης αιγιαλού  και παραλίας 
7. Έγκριση της υπ’ αριθµόν 162/17.04.2015 Απόφασης ∆ηµάρχου για τον ορισµό 

του δικηγόρου Αθηνών Γεώργιου Ζαφείρη, µε ΑΜ 15819 ∆ΣΑ,  για τη σύνταξη 
γνωµοδότησης αναφορικά µε την άσκηση ή µη του ένδικου µέσου της έφεσης 
κατά Απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 

8. Έγκριση της υπ’ αριθµόν 176/22.04.2015 Απόφασης ∆ηµάρχου για τον ορισµό 
του δικηγόρου Αθηνών Γεώργιου Ζαφείρη, µε ΑΜ 15819 ∆ΣΑ,  για παράσταση 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος, κατά την εκδίκαση ανακοπής του 
Γεωργίου Ψαρρού κατά του ∆ήµου Ωρωπού. 

9. Έγκριση της υπ’ αριθµόν 181/27.04.2015 Απόφασης ∆ηµάρχου για τον ορισµό 
του δικηγόρου Αθηνών Γεώργιου Ζαφείρη, µε ΑΜ 15819 ∆ΣΑ,  για παράσταση 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση έφεσης που 
άσκησε ο ∆ήµος Ωρωπού κατά της Αφροδίτης Σαββά κλπ. και της υπ’ αριθµόν 
10545/2014 Απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.  

10. Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών 
σε δίκη για τον καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδας µε αιτούντες τους 
Γεώργιο και ∆ηµήτριο Σταθόπουλο.  

11. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά την εκδίκαση προσφυγής της Εταιρίας Σ.ΠΕΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
κατά του ∆ήµου Ωρωπού. 

12. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά την εκδίκαση προσφυγής της Εταιρίας Σ.ΠΕΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
κατά του ∆ήµου Ωρωπού. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  30-04-2015 

Αρ. Πρωτ.:9136 

 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 



13. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά την εκδίκαση προσφυγής του Κωνσταντίνου Κολιγιώργα κατά του 
∆ήµου Ωρωπού. 

14. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες απόκτησης απαραιτήτων 
πιστοποιητικών (ΚΤΕΟ, ανυψωτικής καταλληλότητας, ταχογράφου κτλ) και 
παραβόλων (µεταβιβάσεων, διαγραφών, προσωρινών αδειών κυκλοφορίας κτλ) 
για οχήµατα του ∆ήµου  

15. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες απόκτησης 
απαραιτήτων πιστοποιητικών (ΚΤΕΟ, ανυψωτικής καταλληλότητας, 
ταχογράφου κτλ) και παραβόλων (µεταβιβάσεων, διαγραφών, προσωρινών 
αδειών κυκλοφορίας κτλ) για οχήµατα του ∆ήµου  
 

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 

 


