
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 23 Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Επανέγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού: 
«Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στη γραµµή Ο.Σ.Ε. 
Αυλώνος(συν)» 

3. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη συλλογής, 
µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων Καλάµου και Αγίων 
Αποστόλων ∆ήµου Ωρωπού» σε συνέχεια της υπ. αριθµόν 273/18-07-2014 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ωρωπού 

4. Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση πρακτικού ΙΙ, εκδίκαση ενστάσεων 
και κατακύρωση του διαγωνισµού  «Συντήρηση επισκευή οχηµάτων και 
µηχανηµάτων του ∆ήµου» 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ΙΙ και ΙΙΙ για την «Προµήθεια 
λαµπτήρων ∆Ε Ωρωπίων» και την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων 
Ανάληψης Υποχρέωσης 

7. Εξέταση αιτηµάτων για ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε το Ν4257/14, άρθρο 
51. 

8. Έγκριση 8ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου έτους 2014 

9. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων 
10. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη διοδίων για οχήµατα του 

∆ήµου 

11. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη διέλευσης των 
απορριµµατοφόρων του ∆ήµου από διόδια 

12. Έγκριση παράτασης διορίας απόδοσης προπληρωµής για την απόκτηση 
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου και λοιπών απαραιτήτων παραβόλων για 
οχήµατα του ∆ήµου 

13. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση του ∆ηµοτικού 
Φωτισµού 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 
Ωρωπός, 19-09-2014 

Αρ. Πρωτ.:22591 

 Προς: Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Ωρωπού 

1. Βελτανιώτη ∆ηµήτριο 
2. Τζεβελέκο ∆ηµήτριο 
3. Γαζβινιάν Ανδρέα 
4. ∆άβρη Στέφανο 
5. Μαραβέλια-Σαρκίρη Αναστασία 
6. Τσεκρεζή Χρήστο 
7. Παπαγιάννη Γεώργιο 
8. Χασιώτη Παναγιώτη 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 



14. ∆ιενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη ∆ηµοτικών Συµβούλων µελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής ως µέλη (τακτικό και αναπληρωµατικό) της 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών και απευθείας 
αναθέσεων υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών (Π.∆. 28/80) 

15. Έγκριση δαπάνης κατόπιν της δικαστικής απόφασης 193/2014 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

16. Λήψη απόφασης για τη µεταφορά της τοποθεσίας συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής 

17.  Ορισµό δικηγόρου για την εκπροσώπηση υπαλλήλου στο ΣΤ Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο Αθηνών 

18. ∆ιόρθωση της υπ. αριθµόν 300/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
για την : «Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη απόκτησης 
οχηµάτων από τον Ο∆∆Υ» 

19. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες απόκτησης 
απαραιτήτων πιστοποιητικών (ΚΤΕΟ, ανυψωτικής καταλληλότητας, 
ταχογράφου κτλ) και παραβόλων (µεταβιβάσεων, διαγραφών, προσωρινών 
αδειών κυκλοφορίας κτλ) για οχήµατα του ∆ήµου 
 

 

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 

 
ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜ ΡΟΥΣΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 


