
Σας καλούµε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της του ∆ηµαρχείου Ωρωπού, στο γραφείο ∆ηµάρχου (Λ. Χαλκουτσίου 50) στις 
7 Οκτωβρίου 2016,  ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.00  για να συζητήσουµε και να πάρουµε 
απόφαση για τα κάτωθι θέµατα: 
 
1. Λήψη απόφασης για την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση για την επισκευή αντλητικών 
συγκροτηµάτων, γεωτρήσεων και δεξαµενών από έκτακτες βλάβες ∆Ε Αφιδνών 
(Ιπποκράτειος Πολιτεία) 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς προέκυψε έκτακτη βλάβη σε αντλιοστάσιο µε άµεσο 
κίνδυνο διακοπής υδροδότησης στην περιοχή και πρέπει να ληφθεί απόφαση για την άµεση 

αποκατάστασή της 
 
2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για άµεση επισκευή ακινητοποιηµένων 
απορριµµατοφόρων  

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς προέκυψε έκτακτη βλάβη σε απορριµµατοφόρο µε 
αποτέλεσµα την ακινητοποίησή του και πρέπει να εγκριθεί η δαπάνη για την επισκευή του το 

συντοµότερο δυνατόν ώστε να µην παρεµποδιστεί η αποκοµιδή απορριµµάτων στο ∆ήµο 
 
3. Ορισµός δικηγόρου προκειµένου να  εκπροσωπηθεί ο ∆ήµος ενώπιον του 32ου Τµήµατος 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 11-10-2016 δύο προσφυγών 
της α.ε. µε την επωνυµία «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.» κατά της 
πρώην Κοινότητας Μαλακάσας και ήδη ∆ήµου Ωρωπού.  

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς πρέπει να οριστεί δικηγόρος για την υπεράσπιση του 
∆ήµου σε προσεχή δικάσιµο κρίσιµης για το ∆ήµο υπόθεσης 

 

4. Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για το έργο «Συντηρήσεις-Επισκευές Οδικού 
∆ικτύου 2016» 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς πρέπει να προχωρήσει το συντοµότερο δυνατόν η σύναψη 
σύµβασης για το άνω έργο µετά την έγκριση των δικαιολογητικών για να αποκατασταθούν 

ενδεχοµένως επικίνδυνα για την ασφάλεια σηµεία του οδικού δικτύου του ∆ήµου 
 

5.  Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για το έργο «Αποκαταστάσεις οδικού 
δικτύου από βλάβες ύδρευσης» 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς πρέπει να προχωρήσει το συντοµότερο δυνατόν η σύναψη 
σύµβασης για το άνω έργο µετά την έγκριση των δικαιολογητικών για να αποκατασταθούν 

ενδεχοµένως επικίνδυνα για την ασφάλεια σηµεία του οδικού δικτύου του ∆ήµου που προκαλούνται 
από βλάβες ύδρευσης 

 
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 

 
ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜ ΡΟΥΣΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός,  7-10-2016 

                                                    Αρ. Πρωτ.: 20248 

 Προς: Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ωρωπού 
1. Βελτανιώτη ∆ηµήτριο 
2. Τζεβελέκο ∆ηµήτριο 
3. Γαζβινιάν Ανδρέα 
4. ∆άβρη Στέφανο 
5. Μαραβέλια-Σαρκίρη Αναστασία 
6. Παπαγιάννη Γεώργιο 
7. Χασιώτη Παναγιώτη 
8. Τσεκρεζή Χρήστο 

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


