
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ωρωπού (Λεωφ. 
Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 15 ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
9.30π.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 

1. Ορισµός δικηγόρου για άσκηση ασφαλιστικών µέτρων κατά Ευαγγελίας 
Ανδριά 

2. Ορισµός δικηγόρου για γνωµοδότηση για άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. 
1107/2011 απόφασης ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

3. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση σε ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών σε αίτηση 
ακυρώσεως της Σοβόλου Παναγιώτας 

4. Ορισµός δικηγόρου για γνωµοδότηση για άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. 
624/2008 Απόφασης ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας.  

5. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου µε αρ. 540/2011 
6. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου µε αρ. 541/2011 
7. Έγκριση απόδοσης προπληρωµής για την δαπάνη ταχυδροµικών εξόδων 

µαζικών αποστολών και απαλλαγή υπολόγου 
8. Έγκριση απόδοσης προπληρωµής για τα έξοδα µεταβίβασης ασθενοφόρου 

και απαλλαγή υπολόγου 
9. Έγκριση απόδοσης προπληρωµής για την πληρωµή των εξόδων για την 

απόκτηση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου για τα οχήµατα του ∆ήµου και 
απαλλαγή υπολόγων 

10. Έγκριση της ορθής επανάληψης της αριθµ 42/2011 Απόφασης ∆ηµάρχου 
για την προµήθεια υλικών ύδρευσης και ψήφιση πίστωσης. 

11. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών για το έτος 2012 

12. Έγκριση όρων διακήρυξης για την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

13. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών και ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων 

14. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου 
15. Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης για διάφορες δαπάνες 

  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 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός,9-12-2011  

Αρ. Πρωτ.:27570  

 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 


