
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 17 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 

 
1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού του έργου: 

«∆ιαµόρφωση πεζόδροµου φυλακών Ωρωπού» 
2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού του έργου: 

«Καθαρισµός περιαστικών δασών και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών» 
3. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού της προµήθειας: 

«Επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού (Τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών 
σωµάτων)» 

4. Εκδίκαση ενστάσεων για το διαγωνισµό της υπηρεσίας «Λειτουργία Ασθενοφόρου 
στο ∆ήµο» 

5. Έγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισµό: «Προµήθεια οικολογικών συστηµάτων 
βυθιζοµένων κάδων διαβαθµισµένης συµπίεσης» 

6. Έγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισµό «Προµήθεια υδραυλικών ειδών και 
εξαρτηµάτων ύδρευσης ∆.Ε. Ωρωπίων»  

7. Έγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισµό «Πλύσιµο- γρασάρισµα  οχηµάτων και 
µηχανηµάτων του ∆ήµου» 

8. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και ανάκληση αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης 

9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
10. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της 
11. Έγκριση τριµηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού για το ∆’ Τρίµηνο 2012 
12. Έγκριση τριµηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Α’ Τρίµηνο 2013 
13. Έγκριση τριµηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Β’ Τρίµηνο 2013 
14. ∆ιόρθωση απόφασης υπ. αριθµόν 251/2013 για την επέκταση του ∆ηµοτικού 

φωτισµού 
15. Κατάρτιση σχεδίου ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ∆) έτους 2013 
16. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία καθαρισµού 

φρεατίων ∆Ε Ωρωπίων 
17. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία επισκευής και 

συντήρησης στάσεων λεωφορείον στη ∆Ε Μαλακάσας 
18. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ραφιών 

αρχειοθέτησης για την Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου 
19. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία δηµιουργίας 

εκπαιδευτικού βίντεο για την προβολή του ∆. Ωρωπού µε σκοπό την ανάδειξη του 
∆ήµου και την ενηµέρωση - εκπαίδευση των πολιτών 

20. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την έκδοση εντύπου για την 
ενηµέρωση και προβολή ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου 

21. Αποδοχή δωρεάς δύο αιθουσών νηπιαγωγείου στις Αφίδνες  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 13-09-2013 

Αρ. Πρωτ.: 21646 

 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 



22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για οφειλές του π. ∆ήµου Ωρωπίων προς 
την ΑΕΠΙ 

23. Εντολή για παράσταση δικηγόρου κατά τη δικάσιµο της 23.9.2013 ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Σαββα και Τσούσης κατά τέως Κοιν. 
Καπανδριτίου κλπ ) 

24. Εντολή για παράσταση δικηγόρου κατά τη δικάσιµο της 19.9.2013 ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Μίχος Ερνέστος κατά 1105/2007 απόφασης 
Προέδρου Κοινότητας Αφιδνών) 

25. Εντολή για παράσταση δικηγόρου κατά τη δικάσιµο της 26.9.2013 ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αικατερίνη Καζάκου κατά υπ’ αρ. 86/2007 
απόφασης και του υπ’ αρ. 10/27-7-2007 πρακτικού συνεδρίασης της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής του τέως ∆ήµου Ωρωπίων ) 

26. Εντολή για παράσταση δικηγόρου κατά τη δικάσιµο της 20-9-2013 ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης («ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.- OTS 
A.E.» κατά ∆ήµου Ωρωπού) 

27. Εντολή για παράσταση στη δικάσιµο της 18-9-2013 ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (έφεση Ν.Α.Α.Α., νυν ∆ήµου Ωρωπού κατά ∆ούλη Ηλία κλπ.). 

28. Εντολή για παράσταση στη δικάσιµο της 25-9-2013 ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (έφεση Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ιονύσου κλπ. κατά 
Ν.Α.Α.Α. και νυν ∆ήµου Ωρωπού κλπ.). 

29. Εντολή για παράσταση δικηγόρου κατά τη δικάσιµο της 25ης-9-2013 ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ροκάκης κατά ∆.Ωρωπού) 
 

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 

 


