
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 2 
Μαΐου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση 
για τα παρακάτω θέµατα: 

1. Εξέταση της υπ'αριθµ.8312/11-04-2012 προσφυγής (άρθρο 4 του 

Ν.3886/2010) κατά της υπ'αριθµ.58/2012 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Ωρωπού. 

2. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισµού του έργου «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης όµβριων οικισµού Μαρκοπούλου Ωρωπού». 

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

4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων 

και αναπλήρωσή της. 

5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων 

Ανάληψης Υποχρέωσης. 

6. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισµού, ισολογισµού και των 

αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2005 για τον πρώην ∆ήµο Ωρωπίων 

7. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισµού, ισολογισµού και των 

αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2006 για τον πρώην ∆ήµο Ωρωπίων 

8. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισµού, ισολογισµού και των 

αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2007 για τον πρώην ∆ήµο Ωρωπίων 

9. Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την απόκτηση Πιστοποιητικού 

Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για απορριµµατοφόρο της ∆ηµ. Κοινότητας 

Αφιδνών 

10.  Ορισµός δικηγόρου για τη δικάσιµο της 8-5-2012 ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (αίτηση ασφαλιστικών µέτρων Τσακάλη κλπ). 

11. Απόδοση 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 

και απαλλαγή υπολόγου 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 27-4-2012  

Αρ. Πρωτ.:9196 

 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 



12. Ένταλµα 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.  

13. Έγκριση δαπανών για τον καθαρισµό οδοστρώµατος µετά από 

βροχοπτώσεις στην ∆ηµοτική Κοινότητα Καλάµου 

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 

 


