
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ωρωπού (Λεωφ. 
Χαλκουτσίου 50, ΤΚ19015) στις 18 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
7.00µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 

1. Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης για αµοιβές δικηγόρων. 
2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων τοπικών και δηµοτικών 

κοινοτήτων και αναπλήρωσή της. 
3. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και αναπλήρωσή της. 
4. Έγκριση απόδοσης εντάλµατος προπληρωµής για ταχυδροµικά έξοδα και 

απαλλαγή υπολόγου. 
5. Έγκριση απόδοσης εντάλµατος προπληρωµής για έξοδα ταξινόµησης και 

απαλλαγή υπολόγου.  
6. Έγκριση ενταλµάτων προπληρωµής για την πληρωµή των εξόδων για την 

απόκτηση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου για τα οχήµατα του ∆ήµου 
7. Έγκριση δαπάνης για την αποζηµίωση ∆. Παπουτσά µετά από τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση 
8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης «Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Π.Π.Ε.) του Σταθµού Μεταφορτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ∆ήµου 
Ωρωπού» 

9. Έγκριση απόδοσης ποσού σε εργαζόµενους του δήµου έπειτα από 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση 

10. Έγκριση δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης για διάφορες δαπάνες 
11. Καταβολή αµοιβής από αµετάκλητη δικαστική απόφαση. 
12. Εντολή για γνωµοδότηση σχετικά µε την άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά 

της µε αρ. 144/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα που αφορά 
καταβολή επιδόµατος εξοµάλυνσης σε εργαζόµενη, αφού υπάρχει σχετική 
νοµολογία από ανώτατα δικαστήρια της χώρας. 

13.  Έγκριση της µε αρ. 406 από 10-10-2011 απόφασης του ∆ηµάρχου για 
ανάθεση της εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου στη 
δικάσιµο της 12-10-2011 στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα στην υπόθεση 
Κων/νου Λιάκουρη κατά του ∆ήµου. 

14. Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 21-10-2011 για υποθέσεις του 
∆ήµου Ωρωπού από την πρώην Κοινότητα Μαρκοπούλου. 

15. Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του  Ε’ 
Τµήµατος του Συµβουλίου Επικρατείας την 19-10-2011 που εκδικάζεται η 
αίτηση ακυρώσεως του τέως ∆ήµου Καλάµου, για την ακύρωση της 
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Ωρωπός,14-10-2011  

Αρ. Πρωτ.:23450  

 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 
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υπουργικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου για 
τη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από τον Κάλαµο. 

16. Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 18-10-2011 για υποθέσεις του 
∆ήµου Ωρωπού από την πρώην Κοινότητα Μαρκοπούλου. 

17. Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για έξοδα µεταβίβασης οχηµάτων στο 
∆ήµο Ωρωπού 

18. Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του  Άρειου 
Πάγου την 31-10-2011 για υποθέσεις της πρώην Κοινότητας Συκαµίνου. 

19. Έγκριση αποζηµίωσης Πέτρου Γκίργκη και ∆ήµητρας Κόλλια λόγω 
υπέρµετρης ρυµοτόµησης πέραν της οφειλόµενης εισφοράς σε γη στην 
ιδιοκτησία τους, στην πρώην Κοινότητα Νέων Παλατίων 

20. Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
«Συντήρηση και επισκευή δηµοτικών οχηµάτων» 

21. Κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού «Προµήθεια 
ασφαλτοµίγµατος» 

22. Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισµού για «Προµήθεια υλικών και 
εξαρτηµάτων ύδρευσης» 

23. Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισµού για «Παροχή υπηρεσιών 
συµβουλευτικής εταιρείας ανάπτυξης» 
 

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 
 

 


