
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 28 
Ιανουαρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00. για να συζητήσουµε και να πάρουµε 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 
1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής 
2. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων 
3. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο: «Κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης οµβρίων οικισµού Μαρκοπούλου Ωρωπού»   
4. Έγκριση των συµβατικών  τευχών της οριστικής µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

έργου «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ∆ήµου Ωρωπού  
5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και εκδίκαση της 

υποβληθείσας ένστασης κατά του εν λόγω πρακτικού για το έργο: «Έργα αναβάθµισης και 
βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆ήµου Αυλώνα Α’ Φάση»  

6. Λήψη νέας απόφασης Οικ. Επιτροπής περί: Εκδίκασης ενστάσεων κατά του πρακτικού 1 
του διαγωνισµού για την «Προµήθεια λαµπτήρων για το ∆ηµοτικό Φωτισµό». 

7. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά ακινήτων για την υλοποίηση 
του έργου: «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και ∆ιάθεση Λυµάτων Μαρκοπούλου 
Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα ∆ήµου Ωρωπού» 

8. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά ακινήτων για την υλοποίηση 
του έργου: «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και ∆ιάθεση Λυµάτων των οικισµών 
Καλάµου και Αγίων Αποστόλων ∆ήµου Ωρωπού» 

9. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για τον εκχιονισµό στη ∆Κ Αφιδνών 
10. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για την ψήφιση πίστωσης για αµοιβές συµβασιούχων 

µίσθωσης έργου 
11. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για την ψήφιση πίστωσης για πληρωµή τελών κυκλοφορίας 

για οχήµατα του ∆ήµου 
12. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για την πληρωµή οφειλών του ∆ήµου προς προµηθευτές 

καυσίµων  
13. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για την πληρωµή οφειλών του ∆ήµου προς το ∆ηµόσιο 
14. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για την πληρωµή οφειλών του ∆ήµου προς τη Νέα Οδό 
15. Σύσταση πάγιας προκαταβολής ∆ήµου 
16. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
17. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή διοδίων στη Νέα Οδό και την 

Αττική Οδό για τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 24-01-2013  

Αρ. Πρωτ.:1774 

 Προς: Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Ωρωπού 

1. Τσεκρεζής Χρήστος 
2. Φοργιάρης Βασίλειος 
3. Παπαγιάννης Γεώργιος 
4. Μίχα-Κολιαστάση Αικατερίνη 
5. Γιαµαρέλος Γεώργιος 
6. Ρούσσης Θωµάς 
7. Καλύβας Ευάγγελος 
8. Βαρνάβα- Καραγιάννη Ελένη 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 



18. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών και την 
αποστολή λογαριασµών ύδρευσης 

19. Ανάκληση αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής υπ. αριθµ 361/2013, 362/2013, 363/2013 
και 411/2013. 

20. Έγκριση της µε αρ. 11/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για ανάθεση  παράστασης 
δικηγόρου κατά τη δικάσιµο της 10.1.2013 ενώπιον Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών («ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» /∆ήµου Ωρωπού) 

21. Έγκριση της µε αρ. 12/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για ανάθεση  παράστασης 
δικηγόρου κατά τη δικάσιµο της 9.1.2013 στο Συµβούλιο της Επικρατείας 
(Εξωραϊστικός Σύλλογος ∆ιονύσου κλπ. κατά ∆ήµου Ωρωπού κλπ.) 

22. Έγκριση της µε αρ. 22/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για ανάθεση  παράστασης 
δικηγόρου κατά τη δικάσιµο της 15.1.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 
(Παναγιωτοπούλου Μαρία/∆ήµου Ωρωπού) 

23. Έγκριση της µε αρ. 23/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για αποδοχή γνωµοδότησης και 
ανάθεση  παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιµο της 17.1.2013 ενώπιον της 
Β΄/Βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων Εφετείου Αθηνών. 

24. Έγκριση της µε αρ. 24/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για ανάθεση  παράστασης 
δικηγόρου κατά τη δικάσιµο της 17.1.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Μπουντρονικόλας Νικόλαος/∆ήµου Ωρωπού) 

25. Έγκριση της µε αρ. 36/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για ανάθεση  παράστασης 
δικηγόρου κατά τη δικάσιµο της 25.1.2013 στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
(Ζηνοβία Παπαδοπούλου κατά ∆. Ωρωπού) 

26. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Ωρωπού στη 
δικάσιµο της 5.2.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΝΕΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε./∆ήµου Ωρωπού) 

27. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Ωρωπού στη 
δικάσιµο της 6.2.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας 
Κων/νος/∆ήµου Ωρωπού, ΑΚ782/2010) 

28. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Ωρωπού στη 
δικάσιµο της 6.2.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας 
Κων/νος/∆ήµου Ωρωπού, ΑΚ783/2010) 

29. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Ωρωπού στη 
δικάσιµο της 6.2.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας 
Κων/νος/∆ήµου Ωρωπού, ΑΚ784/2010) 

30. Έγκριση της µε αρ.9/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για εντολή παράστασης στη 
δικάσιµο της 8-1-2013 (Κληρονόµου κατά ∆ήµου Ωρωπού) 

31. Έγκριση της µε αρ.7/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για εντολή παράστασης στη 
δικάσιµο της 9-1-2013 (Περούλιας κατά ∆ήµου Ωρωπού) 

32. Έγκριση της µε αρ.27/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για εντολή σε πληρεξούσιο 
δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιµο της 16-1-2013 στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα 
(Γαρµπής κατά ∆. Ωρωπού) 

33. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιµο της 31-1-2013 στο 
Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Μυλωνά κατά τέως ∆. Ωρωπίων) 

34. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιµο της 31-1-2013 στο 
Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Η Εθνική ΑΕΕΓΑ κατά τέως ∆. Ωρωπίων) 

35. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιµο της 6-2-2013  
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (∆ήµος Ωρωπου κατά Παπαναγιώτου και 
Γιαννικάκη) 

36.  Έγκριση της απόφασης 37/2013 για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για 
παράσταση στη δικάσιµο της 25-1-2013 στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
(Βλάχος, ∆ανδίκα, Κατσίκη κλπ κατά ∆. Ωρωπού) 

37. Έγκριση της µε αρ. 13/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για παροχή νοµικής προστασίας 
στον εργαζόµενο ∆ηµήτριο Πέππα ενώπιον του Γ’ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 
Αθηνών την 10η-1-2013. 

38.  Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία εκκαθάρισης της 
∆ΕΑ∆Ω για το έτος 2013 



39. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία εκκαθάρισης της 
ΚΕΠΑ για το έτος 2013 

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 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
 


