
               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ωρωπός   27-09-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ                                                               Αριθµ. Πρωτ.: 22679
                                                

ΠΡΟΣ
1. Τον Δήµαρχο
2. Τους Δηµοτικούς Συµβούλους 
3.Προέδρους Τοπικών & Δηµοτικών Κοινοτήτων 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούµε όπως προσέλθετε σε Δηµόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα  γίνει  την 1η  Οκτωβρίου 2012 ηµέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου  Ωρωπού (Παραλία  Μαρκοπούλου Ωρωπού) 
για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 

1.Έγκριση σύναψης δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων 
χώρων σε περιοχές του Δήµου Ωρωπού
2.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στον Οικισµό Χαλκούτσι της Δ.Κ. Σκάλας Ωρωπού, 
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3.Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης του ακτινολογικού  ιατρείου  του  Δήµου Ωρωπού στην     
ΚΕΔΩ.
4. Λήψη νέας απόφασης για Αναπροσαρµογή του Δηµοτικού Φόρου.
5.Λήψη απόφασης για  την έγκριση Β τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης 
προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 του Δήµου που έχει υποβληθεί µε την υπ. αριθµ 
271/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
6. Έγκριση ένατης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 
7.Έγκριση µελέτης και τρόπου εκτέλεσης για την «προµήθεια  και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισµού 
ωστικού αντλιοστασίου στη Δηµοτική Κοινότητα Αφιδνών»
8.Έγκριση  µελέτης και τρόπου εκτέλεσης για την «προµήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 
αθλητικών εγκαταστάσεων»
9. ‘Έγκριση χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήµατος του Δήµου Ωρωπού.
10.Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις αγροτικών και δασικών 
δρόµων»
11.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του  έργου : «Αντικατάσταση 
επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισµού Σφενδάλης για πυρασφάλεια  και έργα ύδρευσης οικισµού 
Μαλακάσα, Μηλεσίου, Σφενδάλης» της πρώην Κοινότητας Μαλακάσας.
12.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  (Τακτοποιητικός) του έργου : «Συντηρήσεις 
αγροτικών δρόµων» της πρώην Κοινότητας Αφιδνών
13.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου : «Οδοποιία Κοινότητας 
Μαλακάσας» της πρώην Κοινότητας Μαλακάσας
14.Έγκριση µελέτης και καθορισµός του  τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 
υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στη γραµµή Ο.Σ.Ε. Αυλώνος»
15.Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής υπέρ της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων για 
την εκτέλεση του έργου: «Έργα  αναβάθµισης και βελτίωσης εξωτερικού  δικτύου ύδρευσης 
Δήµου Αυλώνα-Α΄ φάση»
16.Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής υπέρ της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων για 
την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση-βελτίωση δικτύου  ύδρευσης Κοινότητας 
Πολυδενδρίου»
17.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Έργα  αναβάθµισης και 
βελτίωσης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήµου Αυλώνα-Α΄ φάση»
18.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εντοπισµού, καταγραφής και αποτίµησης ζηµιών για 
κτίσµατα  από την πυρκαγιά της 25/08/2012 στη Δηµοτική Κοινότητα Αφιδνών και προτάσεις για  
να ληφθούν µέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους
19. Έγκριση Παράτασης της µίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το Κ.Ε.Π. Αυλώνα
20. Έγκριση Παράτασης της µίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το Κ.Ε.Π. Καπανδριτίου

                                           Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
           

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


