
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ωρωπού (Λεωφ. 
Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 3 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 9.30πµ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 

1. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβές δικηγόρων 
2. Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση - Βελτίωση 

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου» 
3. Επανάληψη δηµοπρασίας του έργου «Έργα αναβάθµισης και βελτίωσης 

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆ήµου Αυλώνα Α’ Φάση» 
4. Εισήγηση για την ανάθεση στο ∆ικηγορικό Γραφείο Χαροκόπου της 

εντολής παράστασης στο ΣτΕ, κατά την συζήτηση της υπ’ αριθ. καταθ. 
6516/16.11.2009 αιτήσεως ακυρώσεως των πρώην Κοινοτήτων 
Μαλακάσας και Αφιδνών, για τη δικάσιµο της 5ης-10-2011 και µετ’ 
αναβολήν, καθώς και λοιπών σχετικών µε την υπόθεση πράξεων 
ενώπιον παντός άλλου δικαστηρίου και πάσης αρχής 

5. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργικού Συλλόγου «∆ήµητρα», τους τρόπους 
περιέλευσης στην κυριότητα του ∆ήµου, για τη µελλοντική του χρήση 
ως χώρου Πολιτισµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αυλώνα, σύµφωνα µε 
την µε αρ. 17/2011 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αυλώνα του ∆ήµου Ωρωπού. 

6. Καταβολή ποσού που επιδικάστηκε µε δικαστική απόφαση, η οποία έχει 
καταστεί αµετάκλητη στην «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΥΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης «Προµελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) του Σταθµού Μεταφορτωσης Απορριµµάτων 
(Σ.Μ.Α.) ∆ήµου Ωρωπού» 

8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για διάφορες δαπάνες 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 
 
 
 

Ωρωπός,27-09-2011  
Αρ. Πρωτ.:22043  

 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 



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 
 

 


