
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 10 
Απριλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 

1. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά µε την κατάσταση της ακίνητης 
περιουσίας της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου του ∆ήµου Ωρωπού. 

2. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών του ∆ήµου Ωρωπού. 

3. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά µε την κατάσταση της ακίνητης 
περιουσίας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα του ∆ήµου Ωρωπού. 

4. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά µε την κατάσταση της ακίνητης 
περιουσίας της Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου του ∆ήµου Ωρωπού. 

5. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά µε την  κατάσταση της ακίνητης 
περιουσίας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου του ∆ήµου Ωρωπού. 

6. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά µε την  κατάσταση της ακίνητης 
περιουσίας της Τοπικής Κοινότητας Μαλακάσας του ∆ήµου Ωρωπού. 

7. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά µε την  κατάσταση της ακίνητης 
περιουσίας της ∆ηµοτικής Ενότητας Ωρωπίων που συµπεριλαµβάνει τη 
∆ηµοτική Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού, τη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέων 
Παλατίων και την Τοπική Κοινότητα Ωρωπού του ∆ήµου Ωρωπού. 

8. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά µε την  κατάσταση της ακίνητης 
περιουσίας της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Καπανδριτίου του ∆ήµου Ωρωπού. 

9. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά µε την  κατάσταση της ακίνητης 
περιουσίας της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Καλάµου του ∆ήµου Ωρωπού. 

10. Αποδοχή της µε ΑΠ 7216/2012 γνωµοδότησης του ∆ικηγόρου Νικόλαου 
Καραµέτου και εντολή για αίτηση ασφαλιστικών µέτρων.  

11. Καταβολή ποσού που επιδικάστηκε µε δικαστικές αποφάσεις στην «Ι. 
Παλαιοχωρινός Φωτιστικά ΑΒΕΕ». 

12. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά µε την άσκηση ή µη παρέµβασης του 
∆ήµου Ωρωπού σχετικά µε την από 20-3-2011 αγωγή των Γεωργίου και 
Παρασκευής Παπαναγιώτου κατά των Ευγενία και Ευαγγελίας Γιαννικάκη. 

13. Έγκριση της Απόφασης 88 του ∆ηµάρχου 
14. Έγκριση της Απόφασης 89 του ∆ηµάρχου 
15. Έγκριση της Απόφασης 90 του ∆ηµάρχου 
16. Έγκριση της Απόφασης 114 του ∆ηµάρχου 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 5-4-2012  

Αρ. Πρωτ.:7843 

 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 



17. Εντολή για γνωµοδότηση περί του θέµατος που διαβιβάστηκε υπηρεσιακά 
µε το µε ΑΠ 1391/210 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου 
Ωρωπού. 

18. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παραστεί στην αίτηση ασφαλιστικών 
µέτρων των εργαζοµένων Βλάχου κλπ. ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

19. Έγκριση της Απόφασης 67 του ∆ηµάρχου 
20. Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης για τον εκχιονισµό δρόµων στη ∆ηµ. 

Κοινότητα Αφιδνών  

21. Απόδοση προπληρωµής και απαλλαγή υπολόγου για την πληρωµή του 

συνδροµητικού προγράµµατος διελεύσεων από την Αττική Οδό των 

απορριµµατοφόρων του ∆ήµου 

22. Απόδοση προπληρωµής και απαλλαγή υπολόγου για για τη δαπάνη 

αποστολής λογαριασµών 

23. Έγκριση προπληρωµής για την αποστολή λογαριασµών και για ταχυδροµικά 

έξοδα 

24. Έγκριση προπληρωµής για την απόκτηση πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου  

οχηµάτων του ∆ήµου 

25.  Απόδοση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και αναπλήρωσή της. 

26. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων 

και αναπλήρωσή της. 

27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  

28. Τροποποίηση όρων διακήρυξης για µίσθωση ακινήτου στον Κάλαµο 

σύµφωνα µε την 99/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

29.  Ανάθεση σύνταξης αρχιτεκτονικής µελέτης µε τη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης του έργου «Προστασία – Ανάδειξη υγροβιότοπου στη 

θέση Αλυκές Ωρωπού και δηµιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου 

30.  Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού «Προµήθειας υγρών καυσίµων και 

λιπαντικών»  

31.  Λήψη νέας απόφασης για κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

«Συντήρηση και επισκευή δηµοτικών οχηµάτων» 

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 

 


