
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 22 Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 14.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 
 
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου  
3. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού 
4. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού 
5. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού 
6. Γνωµοδότηση για την µη άσκηση Έφεσης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά της 

υπ’ αριθµ.2152/2015 ερήµην Απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικου µέσου κατά της υπ’ αριθµ. 87/19-3-2014 

Απόφασης της 15ης Συνεδρίασης της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ 
Αγ.Στεφάνου 

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικου µέσου κατά της υπ’ αριθµ.2151/2015 
Απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

9. Λήψη απόφασης επί του αιτήµατος του κ. Ιωάννη Κουδούνη περί καταβολής 
αποζηµίωσης λόγω ζηµιάς αυτοκινήτου 

10. Λήψη απόφασης περί ορισµού δικηγόρου προκειµένου να  εκπροσωπηθεί ο ∆ήµος 
ενώπιον του 22ου Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 
συζήτηση την 13-12-2016 έξι  προσφυγών της α.ε. µε την επωνυµία «ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.» 
κατά της πρώην Κοινότητας Μαλακάσας και ήδη ∆ήµου Ωρωπού.  

11. Λήψη απόφασης περί ορισµού δικηγόρου προκειµένου να  εκπροσωπηθεί ο ∆ήµος 
ενώπιον του 4ου Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 
συζήτηση την 20-10-2016 είκοσι προσφυγών της α.ε. µε την επωνυµία «ΝΕΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.» κατά της πρώην Κοινότητας 
Μαλακάσας και ήδη ∆ήµου Ωρωπού.  

12. Λήψη απόφασης περί ορισµού δικηγόρου προκειµένου να  εκπροσωπηθεί ο ∆ήµος 
ενώπιον του 24ου Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 
συζήτηση την 09-03-2017 είκοσι προσφυγών της α.ε. µε την επωνυµία «ΝΕΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.» κατά της πρώην Κοινότητας 
Μαλακάσας και ήδη ∆ήµου Ωρωπού.  

13. Λήψη απόφασης περί ορισµού δικηγόρου προκειµένου να  εκπροσωπηθεί ο ∆ήµος 
ενώπιον του 15ου Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη 
συζήτηση την 07-10-2016 τριών προσφυγών της α.ε. µε την επωνυµία «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.» κατά της πρώην Κοινότητας Μαλακάσας 
και ήδη ∆ήµου Ωρωπού.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  16-09-2016 

                                                    Αρ. Πρωτ.: 18570 

 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 



14. Αποδοχή δωρεάς πυροσβεστικού οχήµατος από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 
Προστασίας 

15. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη εφέσεως ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ’ αριθµ. 259/2015 Απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα 

16. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συµβιβασµό µε τον κ. Στέφανο Γιαννουλόπουλο 
για καταβολή ποσού 
 
 
 

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 

 


