
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 18 
∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουµε και να πάρουµε 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την µελέτη µε τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης 

Ακαθάρτων και ΕΕΛ των Οικισµών Αυλώνος, Μαρκόπουλου, Ωρωπού, Νέων Παλατιών και 
Χαλκουτσίου ∆ήµου Ωρωπού» 

2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου : " Σταθµός Μεταφόρτωσης Αποριµµάτων (ΣΜΑ) ∆ήµου Ωρωπού" 

3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για την µελέτη µε τίτλο «Μελέτη Συλλογής, 
Μεταφοράς, Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων Καλάµου και Αγίων Αποστόλων ∆ήµου 
Ωρωπού» 

4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων και 

αναπλήρωσή της. 
6. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την αµοιβή τεχνικού για την 

πολεοδοµική τακτοποίηση του κτιρίου του ιατρείου του ∆ήµου  
7. Αποδοχή της µε ΑΠ 27908/2012 γνωµοδότησης και έγκριση της µε αρ.842 απόφασης 

∆ηµάρχου για άσκηση έφεσης. 
8. Αποδοχή της µε ΑΠ 27909/2012 γνωµοδότησης και έγκριση της µε αρ.809 απόφασης 

∆ηµάρχου για άσκηση παρέµβασης. 
9. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου 885/5-12-2012 για παράσταση σε αίτηση ασφαλιστικών 

µέτρων ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
10. Επικαιροποίηση των αποφάσεων του ∆Σ που αφορούν τα ∆ηµοτικά Τέλη 
11. Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του εξώδικου και δικαστικού χειρισµού των υποθέσεων που έχουν σχέση µε 
τον καταλογισµό δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, δηµοτικού φόρου, Τ.Α.Π., 
καθώς και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών, εις βάρος των 
φυσικών και νοµικών προσώπων από τα οποία, µέχρι σήµερα, δεν εισπράττει ο δήµος µας 

Παρακαλούµε, σε περίπτωση κωλύµατος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενηµερώσετε 
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωµατικό µέλος σας. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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Ωρωπός, 14-12-2012  

Αρ. Πρωτ.:28691 

 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 


