
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 3 
∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00. για να συζητήσουµε και να πάρουµε 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
1. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή συµβουλευτικών 

υπηρεσιών για την ωρίµανση της ενταγµένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης «Συλλογή, 
µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυµάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, 
Νέων Παλατίων και Αυλώνα ∆ήµου Ωρωπού» 

2. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών για την ωρίµανση της ενταγµένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης «Συλλογή, 
µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυµάτων Καλάµου και Αγίων Αποστόλων» 

3. Ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Προκαταρτικός προσδιορισµός περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων  (ΠΠΠΑ) ΕΕΛ Οικισµού Μαρκοπούλου, τµήµατος παραλίας Μαρκοπούλου, 
Ν. Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Αυλώνα ∆ήµου Ωρωπού» 

4. Ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Προκαταρτικός προσδιορισµός περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων  (ΠΠΠΑ) ΕΕΛ Καλάµου και Αγίων Αποστόλων» 

5. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες συντήρησης δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού 

6. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες ηλεκτροφωτισµού στη ΤΚ 
Σκάλας Ωρωπού 

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες εκσκαφών για την υπηρεσία πρασίνου 
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διαστρώσεις κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου 

Ωρωπού 
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια φυτών για την πλατεία στην ΤΚ 

Ωρωπού 
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ειδών αυτόµατου ποτίσµατος για 

την πλατεία στην ΤΚ Ωρωπού 
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια θαµνοκοπτικών 
12. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ανταλλακτικών 

φωτοτυπικών του ∆ήµου 
13. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ακατέργαστου 

άλατος για αποχιονισµούς οδών του ∆ήµου. 
14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες καθαρισµού αγωγών οµβρίων υδάτων 
15. Έγκριση τριµηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Γ τρίµηνο του 2012.  
16. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων 
17. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
18. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων και 

αναπλήρωσή της. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 29-11-2012  

Αρ. Πρωτ.:27608 

 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 



19. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για έκτακτη βλάβη ύδρευσης 
20. Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού στη ∆Κ 

Μαρκοπούλου Ωρωπού 
21. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την 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 

22. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την απόκτηση πιστοποιητικών τεχνικού 
ελέγχου (ΚΤΕΟ) για οχήµατα του ∆ήµου 

23. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού (Απόφαση 
359/2012) 

24. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού (Απόφαση 
327/2012) 

25. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την αποστολή λογαριασµών ύδρευσης και για 
ταχυδροµικά τέλη 
 

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 
 


