
 
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα στις 30 Μαΐου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 14.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 

 
1. Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων ∆Ε 

Ωρωπίων» 
2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
3. Έγκριση κατεπείγουσας ανάθεσης καυσίµων για την πολιτική προστασία 
4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων 
5. Λήψη απόφασης για την άσκηση αιτήσεων ενώπιον του ΣτΕ για την αναίρεση 

αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών - 8ο Τµήµα και ορισµός της 
δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για την άσκηση αυτών 

6. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη επαύξησης ισχύος 
εγκαταστάσεων υπηρεσίας ύδρευσης 

7. Έγκριση πληρωµής ποσού 5.601,47 ευρώ, στον Κωνσταντίνο Αθανασίου, το οποίο 
προκύπτει βάσει της υπ’ αριθµόν 138/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα και αφορά οφειλές της ∆ΕΑ∆Ω, βάσει της γνωµοδότησης της δικηγόρου 
Αθηνών ∆ήµητρας Τσεβά. 

8. Έγκριση πληρωµής ποσού 3.944,45 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, το 
οποίο προκύπτει από την υπ’ αριθµόν 9/2016 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα, την έκδοση της οποίας πέτυχε ο Θωµάς Λάγγας. 

9. Έγκριση πληρωµής ποσού 18.706,70 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, 
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, βάσει της γνωµοδότησης της δικηγόρου Αθηνών 
Ιωάννας Ζουγανέλη. 

10. Έγκριση πληρωµής ποσού 720,00 ευρώ, το οποίο προκύπτει από την υπ’ αριθµόν 
4176/2014 Απόφαση του Ε’ Τµήµατος του ΣΤΕ και από την υπ’ αριθµόν 226/2008 
Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µε δικαιούχους είσπραξής τους Αδάµ 
και Χριστόδουλο Στεφανάδη. 

11. Έγκριση πληρωµής ποσού 29.317,05 πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων κατόπιν 
γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ωρωπού, το οποίο προκύπτει από 
την υπ’ αριθµόν 718/2016 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, την 
έκδοση της οποίας πέτυχε ο Νικόλαος Μίχας του Λάζαρου. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  26-05-2016 

                                                    Αρ. Πρωτ.: 10779 

 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 



12. Έγκριση πληρωµής ποσού 13.902,80, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων βάσει 
της υπ’ αριθµόν 247/2014 την έκδοση της οποίας πέτυχε η Φωτεινή Ραφτοπούλου 
για οφειλές της ∆ΕΑ∆Ω. 
 

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 

 


