
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 31 
Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουµε και να πάρουµε 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 
1. Λήψη νέας απόφασης έγκρισης πρακτικού του διαγωνισµού «Προµήθεια υγρών 

καυσίµων» και αποδοχή της γνωµοδότησης της Επιτροπής διαγωνισµού. 
2. Αλλαγή επωνυµίας αναδόχου εταιρείας του διαγωνισµού «∆ιαµόρφωση δύο παιδικών 

χαρών στο ∆ήµο Ωρωπού (∆.Ε Αυλώνα – Καλάµου), µε πιστοποιηµένα Όργανα κατά 
ΕΝ1176  και προσθήκη Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας κατά ΕΝ1177, σύµφωνα µε 
την Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009». 

3. Αλλαγή επωνυµίας αναδόχου εταιρείας του διαγωνισµού «∆ιαµόρφωση τριών 
παιδικών χαρών στο ∆ήµο Ωρωπού (Αγ. Κων/νο, πλατεία ∆αβάκη και Χαλκούτσι), µε 
πιστοποιηµένα Όργανα κατά ΕΝ1176  και προσθήκη Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας 
κατά ΕΝ1177, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009». 

4. Έγκριση των όρων διενέργειας διαγωνισµού για την «Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων 
και µηχανηµάτων του ∆ήµου» 

5. Λήψη απόφασης περί πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύνταξης µελέτης 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Σταθµός Μεταµόρφωσης Απορριµµάτων 
(ΣΜΑ) ∆ήµου Ωρωπού» µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης 

6. Έγκριση απολογισµού πρώην ∆ήµου Ωρωπίων έτους 2010 
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
8. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
9. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων και 

αναπλήρωσή της. 
10. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την 

υπηρεσία ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας 
11. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την 

προµήθεια αναλωσίµων µηχανηµάτων κήπου 
12. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την 

προµήθεια αθλητικών οργάνων για τα ∆ηµοτικά Στάδια  
13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου 

για τους ισολογισµούς του πρώην ∆ήµου Ωρωπίων έτους 2008, 2009 και 2010 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός,25-10-2012  

Αρ. Πρωτ.:25095 

  
 
Προς: Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Ωρωπού 

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

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 



14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ειδών ένδυσης για το προσωπικό 
του ασθενοφόρου του ∆ήµου 

15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Χριστουγεννιάτικων ειδών 
16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια επιστολόχαρτων του ∆ήµου. 
17. Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού 
18. Καταβολή ποσού που έχει επιδικαστεί µε δικαστική απόφαση µε επιταγή προς 

πληρωµή (EUROMART AE κατά πρώην Κοινότητας Συκαµίνου) 
19. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παρασταθεί στη δικάσιµο της 2-11-2012 ενώπιον 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ανδριά κατά ∆ήµου Ωρωπού, απαλλοτρίωση- 
αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου αποζηµίωσης) 

20. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παρασταθεί στη δικάσιµο της 5-11-2012 ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων- Καρώνης 
κατά ∆ήµου Ωρωπού) 

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 
 


