
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ωρωπός    20/01/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ                                                  Αριθµ. Πρωτ.: 1651

                                                
ΠΡΟΣ
1.Τον Δήµαρχο
2.Τους Δηµοτικούς Συµβούλους 
3.Προέδρους Τοπικών & Δηµοτικών Κοινοτήτων 

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                   ΔΗΜΟΥ   ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούµε όπως προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου 
Ωρωπού) για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση  για τα παρακάτω θέµατα:

1-Συζήτηση για το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας και το Σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγµατος για τις Χρήσεις Γης. 
2-Καθορισµός αριθµού και ειδικοτήτων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα), για το έτος 2012.
3-Καθορισµός αριθµού και ειδικοτήτων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου (µη ανταποδοτικού χαρακτήρα) καθώς και συµβάσεων 
έργου, για το έτος 2012.
4-Έγκριση µίσθωσης οικοπέδου για τη δηµιουργία του Δηµοτικού Parking στους 
Αγίους Αποστόλους.
5-Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αποχέτευση οµβρίων οδού 
Μαρµαρά».
6-Αίτηση ALPHA DOMUS περί αδειοδότησης κατασκευής της εκβολής του κεντρικού 
αγωγού δικτύου του έργου: «Κεντρικός αγωγός δικτύου οµβρίων Ρ3 Δ. Ωρωπίων». 
7-Έγκριση της µελέτης «Μελέτη ύδρευσης δικτύου για τον οικισµό Βαρικό του Δήµου 
Ωρωπού».
8-Έγκριση για την υποβολή ένταξης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για τον 
οικισµό Βαρικό του Δήµου Ωρωπού», για χρηµατοδότηση στο Π.Ε.Π Αττικής.
9-Υποβολή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή τσιµεντόδροµου στην περιοχή Σέσσα Μαρκοπούλου Ωρωπού».
10-Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Αντιµετώπιση ζηµιών και 
καταστροφών που προκλήθηκαν από θεοµηνίες στους οικισµούς της Κοινότητας 
Συκαµίνου».
11-Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της προµήθειας «Προµήθεια κάδων 
απορριµµάτων».



12-Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της προµήθειας «Προµήθεια και εγκατάσταση 
πινακίδων Νέου Καλλικρατικού Δήµου Ωρωπού».
13-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προµήθειας «Προµήθεια άλλων 
προγραµµάτων Η/Υ και λοιπού εξοπλισµού».
14-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προµήθειας «Προµήθεια  αδρανών υλικών».
15-Συγκρότηση νέας επιτροπής παραλαβής της προµήθειας «Προµήθεια καλαθοφόρου 
οχήµατος», πρώην Κοινότητας Συκαµίνου.
16-Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράµµατος του Δήµου του έτους 2012.
17-Έγκριση της υπ’ αριθµ.19/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Κ.Ε.Δ.Ω., µε θέµα «Τροποποίηση κανονισµού προσωπικού της Κ.Ε.Δ.Ω».
18-Έγκριση της υπ’ αριθµ.20/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Κ.Ε.Δ.Ω., µε θέµα «Μεταφορά προσωπικού από την Δηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 
Δήµου Ωρωπίων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήµου Ωρωπού».
19- Ορισµός εκπροσώπου του Δήµου µε τον αναπληρωτή του, προκειµένου να 
συµµετέχει στην υπό συγκρότηση Γνωµοδοτική Επιτροπή για θέµατα ανέλκυσης 
ναυαγίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ  


