
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Ωρωπός   29/07/2011
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ                                             Αριθµ. Πρωτ:  17621

Προς: Τα Μέλη της Οικονοµικής  Επιτροπής 
του Δήµου Ωρωπού

   
1. Ανυφαντή Κωνσταντίνο
2. Γιαννά Ιωάννη
3. Λάµπρου Δηµήτριο
4. Λεµπούση Ευάγγελο
5. Μπόρση Βασίλειο
6. Καλύβα Ευάγγελο
7. Κιούση Δηµήτριο 
8. Βαρνάβα-Καραγιάννη Ελένη

      
     Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στo 
Δηµοτικό Κατστηµα ( Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50) στις 3 Αυγούστου 2011, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 09:30π.µ., για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
1-Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση  πίστωσης  για την προµήθεια  κινητών διαδρόµων  
προσπέλασης  για τις παραλίες του Δήµου Ωρωπού.
2-Ανάθεση µελέτης δικτύου  ύδρευσης  για  Οικισµό Βαρικό του Δήµου Ωρωπού.
3-Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πίστωσης  για την υπηρεσία έκδοσης  πιστοποιητικών 
 ενεργειακής απόδοσης  για τρία Σχολεία του Δήµου.
4-Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πίστωσης  για συµβουλευτικές υπηρεσίες  για τη 
συµµετοχή του Δήµου  σε πρόγραµµα  ενεργειακής αναβάθµισης  σχολικών κτιρίων  του 
Δήµου.
5-Ανάθεση µελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για το έργο « Προστασία  και ανάδειξη  
υγροβιότοπου  στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δηµιουργία πρότυπου Οικολογικού Πάρκου»
6-Έγκριση δαπανών , ψήφιση πίστωσης  και ανάθεση υπηρεσιών  για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  του Δήµου Ωρωπού για τη θερινή περίοδο.
7-Έγκριση αποζηµίωσης εργαζοµένου που του έχει επιδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση.
8-.Εντολή σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του δήµου Ωρωπού στην δικάσιµο της 1ης 
Σεπτεµβρίου 2011 στο διοικητικό πρωτοδικείο αθηνών (18ο τριµελές) κατά την εκδίκαση 
της προσφυγής της Α.Καρύδας Π. Τοπαλίδης και Σία Ε.Ε. κατά της 5353/5-7-2006 
απόφασης σφράγισης καταστήµατος και του τέως Δήµου Ωρωπίων
9. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου στον 
Κάλαµο σύµφωνα µε την µε αριθµό 99/2011 απόφαση  του Δηµοτικού Συµβουλίου.
10-Κατακύρωση του πρακτικού της επιτροπής του  διαγωνισµού για την  προµήθεια  και 
εγκατάσταση  πινακίδων  του Νέου Καλλικρατικού Δήµου.
11-Κατακύρωση του  πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισµού  για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών.
12-Κατακύρωση  του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισµού  για την προµήθεια χηµικού 
υλικού.
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