
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 16 
Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουµε και να πάρουµε 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
1. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο: «Έργα 

Αναβάθµισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αυλώνα Α Φάση». 
2. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για αποκατάσταση έκτακτης βλάβης ύδρευσης. 
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων και 

αναπλήρωσή της. 
6. Ορθή επανάληψη απόφασης για την έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για την επέκταση 

των συµβάσεων προµήθειας καυσίµων 
7. Ορθή επανάληψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων 
8. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την 

επισκευή και προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών της ΤΚ Καπανδριτίου.  
9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την 

επισκευή και προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών της ΤΚ Αφιδνών.  
10. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή διοδίων για τη διέλευση των 

απορριµµατοφόρων από την Αττική Οδό 
11. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την λήψη αντιγράφων τίτλων και µερίδων του 

∆ήµου Ωρωπού από Υποθηκοφυλακεία Ωρωπού και Καπανδριτίου, για αιτήσεις 
µετεγγραφής τίτλων, διεκδικήσεων, αποφάσεων επί διεκδικήσεων κλπ, όπου αυτές 
δεν υπάρχουν στα ίδια ως άνω Υποθηκοφυλακεία και έκδοση πιστοποιητικών που 
αφορούν διεκδικήσεις ακινήτων από τα ∆ικαστήρια, στα οποία έχουν ασκηθεί 
διεκδικητικές και συναφείς αγωγές. 

12. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την απόκτηση πιστοποιητικών Ταχογράφου 
για οχήµατα του ∆ήµου  

13. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την απόκτηση πιστοποιητικών τεχνικού 
ελέγχου (ΚΤΕΟ) για οχήµατα του ∆ήµου  

14. Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την λήψη αντιγράφων τίτλων και µερίδων του 
∆ήµου Ωρωπού από Υποθηκοφυλακεία Ωρωπού και Καπανδριτίου, για αιτήσεις 
µετεγγραφής τίτλων, διεκδικήσεων, αποφάσεων επί διεκδικήσεων κλπ, όπου αυτές 
δεν υπάρχουν στα ίδια ως άνω Υποθηκοφυλακεία και έκδοση πιστοποιητικών που 
αφορούν διεκδικήσεις ακινήτων από τα ∆ικαστήρια, στα οποία έχουν ασκηθεί 
διεκδικητικές και συναφείς αγωγές. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 12-11-2012  

Αρ. Πρωτ.:26171 

 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 



15. Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την αποστολή λογαριασµών ύδρευσης και 
ταχυδροµικά έξοδα 

16. Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού 
 

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 
 


