
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 5 
Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουµε και να πάρουµε 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και αναπλήρωσή της. 
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων 

και αναπλήρωσή της. 
4. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για 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 

5. Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για 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 

6. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη ταξινόµησης του 
∆ηµοτικού Ασθενοφόρου 

7. Έγκριση Αποφάσεων ∆ηµάρχου για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών 
ύδρευσης 

8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων 
εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και τηλεοµοιοτυπικών µηχανηµάτων 

9. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού µελέτης «Προστασία και ανάδειξη 
υδροβιότοπου στη θέση Αλυκες Ωρωπού και δηµιουργία πρότυπου 
οικολογικού πάρκου» 

10. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού «∆ιαµόρφωση δύο (2) παιδικών χαρών 
(∆ηµοτική Ενότητα Αυλώνα – Κάλαµου) στο ∆ήµο Ωρωπού µε 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός,31-08-2012  

Αρ. Πρωτ.:19997 

  
 
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 



πιστοποιηµένα Όργανα κατά ΕΝ1176  και προσθήκη Ελαστικών Πλακιδίων 
Ασφαλείας κατά ΕΝ1177, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 28492/ 
18.05.2009.»  

11. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού «∆ιαµόρφωση τριών (3) παιδικών χαρών 
στο ∆ήµο Ωρωπού (Άγ.Κωνσταντίνος, 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.»  

12. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού «Προµήθειας Υγρών Καυσίµων»  
13. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού «Προµήθειας Χηµικού Υλικού»  
14. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού «Προµήθειας Αδρανών Υλικών» 
15. Καταβολή ποσού που έχει επιδικαστεί µε δικαστική απόφαση  

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 
 


