
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 26 Αυγούστου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
10.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 

1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της "Μελέτης Συλλογή, 
Μεταφορά, Επεξεργασία και διάθεση λυµάτων Καλάµου και Αγίων Αποστόλων 
∆ήµου Ωρωπού"  

2. Επανέγκριση των όρων διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια "Επέκταση 
∆ηµοτικού Φωτισµού (Τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωµάτων) 

3. Έγκριση όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισµό περιαστικών δασών & διάνοιξη 
αντιπυρικών ζωνών» 

4. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού του έργου 
«∆ιαµόρφωση οδού Μαρµαρά για την αποχέτευση των όµβριων στο ∆ήµο Ωρωπού» 
και κατακύρωση αποτελέσµατος 

5. Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή 
αντλητικών συγκροτηµάτων, γεωτρήσεων και δεξαµενών έτους 2012» 

6. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού 
υδραγωγείου στη θέση Αυλοτόπι του ∆ήµου Ωρωπού»  

7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 
Υποχρέωσης 

8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της 
10. Έγκριση απόδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την µεταβίβαση αδειών οχηµάτων 

του ∆ήµου 
11. Έγκριση απόδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή διοδίων για τα 

απορριµµατοφόρα και για οχήµατα του ∆ήµου 
12. Έγκριση απόδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την απόκτηση πιστοποιητικού 

ταχογράφου 
13. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση του ∆ηµοτικού 

Φωτισµού 
14. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την για την πληρωµή διοδίων για τα 

απορριµµατοφόρα και για οχήµατα του ∆ήµου 
15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προµήθεια πινακίδων 

σήµανσης για αντικατάσταση φθαρµένων 
16. Έγκριση δαπάνης διαταγής πληρωµής κατόπιν της υπ. αριθµ 1/2013 ∆ιαταγής 

Πληρωµής του Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Γεώργιος Γιάγκος) 
Παρακαλούµε, σε περίπτωση κωλύµατος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενηµερώσετε 
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωµατικό µέλος σας. 
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Ωρωπός, 22-08-2013 

Αρ. Πρωτ.: 19554 

 Προς: Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Ωρωπού 

1. Τσεκρεζής Χρήστος 
2. Φοργιάρης Βασίλειος 
3. Παπαγιάννης Γεώργιος 
4. Μίχα-Κολιαστάση Αικατερίνη 
5. Νικολάου Χρήστος 
6. Ρούσσης Θωµάς 
7. Καλύβας Ευάγγελος 
8. Βαρνάβα- Καραγιάννη Ελένη 

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


