
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 15 
Ιουνίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. για να συζητήσουµε και να πάρουµε 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. Ανάθεση «Μελέτης διαµόρφωσης οδού Μαρµαρά για την αποχέτευση των 

οµβρίων» 

2. Κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάθεση 

εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο « Μελέτη Αποχέτευσης Καπανδριτίου»  

3. Εκδίκαση των υποβληθέντων ενστάσεων του διαγωνισµού για την « 

Προµήθεια λαµπτήρων για το δίκτυο ∆ηµοτικού ηλεκτροφωτισµού». 

4. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια 

λαµπτήρων για το δίκτυο ∆ηµοτικού ηλεκτροφωτισµού». 

5. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια 

υγρών καυσίµων». 

6. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την αγορά εκτάσεων 

για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και 

διάθεση λυµάτων των οικισµών Καλάµου και Αγίων Αποστόλων του 

∆ήµου Ωρωπού». 

7. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την αγορά εκτάσεων 

για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και 

διάθεση λυµάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων 

και Αυλώνα ∆ήµου Ωρωπού» 

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

9. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων 

και αναπλήρωσή της. 

10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός,11-6-2012  

Αρ. Πρωτ.:13285 

  
 
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 



11. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για αποστολή λογαριασµών 

ύδρευσης και για ταχυδροµικά τέλη 

12. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, 

τηλεοµοιοτυπικών και φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου 

13. Έγκριση όρων διακήρυξη για την προµήθεια γραφικής ύλης 

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 
 


