
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 23 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 1.30 µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. ∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσης για ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση και 
επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων, γεωτρήσεων και δεξαµενών έτους 2013» 

2. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισµού του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές οδικού 
δικτύου, κοινόχρηστων χώρων, πεζοδροµίων κλπ.» 

3. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισµού του έργου «∆ηµοτική Οδοποιία ∆ήµου 
Ωρωπού» 

4. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισµού του έργου «Αντικατάσταση υπόγειου 
αγωγού ύδρευσης καθέτως στη γραµµή ΟΣΕ Αυλώνος» 

5. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισµού για «Προµήθεια δύο µηχανηµάτων έργου» 
6. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισµού για «Προµήθεια για τη σίτιση των νηπίων 

(catering)» του ΝΠ∆∆ Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και λειτουργίας Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου Ωρωπού 

7. Ανάθεση εκπόνησης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων δικτύου αποχέτευσης 
οµβρίων ανατολικού τµήµατος οικισµού Ωρωπού»   

8. Έγκριση απόφασης ∆ήµαρχου για την κατεπείγουσα επισκευή αντλητικού 
συγκροτήµατος στο αντλιοστάσιο Αµφιαράειο ∆Κ Καλάµου 

9. Σύνταξη τριµηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού Γ Τριµήνου 2013. 
10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
11. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
12. Έγκριση απόδοσης προπληρωµής για την πληρωµή δαπάνης απόκτησης 

πιστοποιητικών ΚΤΕΟ για οχήµατα του ∆ήµου 
13. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία ελέγχου του 

ισολογισµού του ∆ήµου έτους 2011 
14. Έγκριση της µε αρ. 775/2013 απόφασης ∆ηµάρχου περί παροχής νοµικής 

προστασίας 
15. Καταβολή αποζηµίωσης που επιδικάστηκε µε τη µε αριθµό 197/2013 Ειρ. Μαρ. 

δικαστική απόφαση. 
16. Καταβολή αποζηµίωσης από δικαστική απόφαση (267/2013 Ειρηνοδικείο Μαραθώνα) 
17. Καταβολή αποζηµίωσης που επιδικάστηκε µε τη µε αριθµό 197/2013 Ειρ. Μαρ. 

δικαστική απόφαση. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 19-12-2013 

Αρ. Πρωτ.: 30260 
 

  
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 



18. Καταβολή αποζηµίωσης από δικαστική απόφαση (267/2013 Ειρηνοδικείο 
Μαραθώνα). 

19. Έγκριση της µε αρ. 775/2013 απόφασης ∆ηµάρχου περί παροχής νοµικής 
προστασίας. 

20. Εντολή παράστασης σε πληρεξούσιο κατά τη δικάσιµο της 8ης-01-2014 ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ κατά τέως Κοιν. Μαλακάσας). 

21. Εντολή παράστασης σε πληρεξούσιο κατά τη δικάσιµο της 8ης-01-2014 ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ κατά τέως ∆ήµου Καλάµου). 

22. Εντολή παράστασης σε πληρεξούσιο κατά τη δικάσιµο της 8ης-01-2014 ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ κατά τέως Κοιν. Καπανδριτίου). 

23. Εντολή παράστασης σε πληρεξούσιο κατά τη δικάσιµο της 9ης-01-2014 ενώπιον του 
∆ιοικ. Πρ. Αθηνών (∆ιαµαντής κατά τέως ∆ήµου Αυλώνα). 

24. Εντολή παράστασης σε πληρεξούσιο κατά τη δικάσιµο της 15ης-01-2014 ενώπιον 
του ∆ιοικ. Εφ. Αθηνών (Χρήστου κατά ∆ήµου 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 
 


