
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 26  Μαρτίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 1.30 µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 
1. Εκδίκαση ενστάσεων διαγωνισµού προµήθειας αδρανών υλικών 
2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους 

υπαλλήλους του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του 
3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και 

αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών κτλ 
4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού για τις ταχυδροµικές αποστολές 
5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  
6. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
7. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών και αναπλήρωσή της 
8. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για πληρωµή παραβόλου για νοµιµοποίηση 

αυθαιρέτου 
9. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια εντύπων και 

εµφακέλωση λογαριασµών 
10. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία Εφαρµογής της 

Γενικής Λογιστικής σύµφωνα µε το κλαδικό λογιστικό σχέδιο για το έτος 2014 
11. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία καταπολέµησης 

κουνουπιών 
12. Τροποποίηση τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια φωτιζόµενου σήµατος 
13. Έγκριση 4ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου  
14. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου 126/2014 για νοµική εκπροσώπηση (Ρουσσουνέλος 

κατά ∆ήµου Ωρωπού) 
15. Εντολή για παράσταση στη δικάσιµο της 26/3/2014 ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας (αίτηση ακυρώσεως ∆ήµου Καλάµου κατά Ελληνικού 
∆ηµοσίου) 

16. Εντολή για παράσταση στη δικάσιµο της 1/4/2014 ενώπιον του Β’ Τµήµατος του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (τριτανακοπή ∆ήµου Ωρωπού κατά Περιφέρειας 
Αττικής) 

17. Εντολή για άσκηση έφεσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των µε αριθµούς 
1304, 1305 και 1306 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 

18. Ανάθεση γνωµοδότησης σχετικά µε την µε Αρ. Πρωτ. 7275/2014 αίτηση του 
Ξενάριου Αναστάσιου. 

19. Ανάθεση γνωµοδότησης σχετικά µε την άσκηση ένδικου µέσου κατά της µε αρ. 
3501/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 21-03-2014 

Αρ. Πρωτ.: 7806 

 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 



20. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη µίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το κλιµάκιο 
της πυροσβεστικής στον Κάλαµο 

21. Έγκριση της µε αρ. 116 /2014 απόφασης ∆ηµάρχου για νοµική εκπροσώπηση 
22. Έγκριση της µε αρ. 123/2014 απόφασης ∆ηµάρχου για νοµική εκπροσώπηση 
23. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση την 21-3-2014 ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Καντερές κατά τέως ∆. Καλάµου) 
24. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση την 4-4-2014 ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Σχηµ. Ακυρωτικής ∆ιαδικασίας) 
25. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση την 29η-4-2014 ενώπιον του Μονοµελούς 

Εφετείου Αθηνών (Σφύρλας κλπ. κατά ∆ήµου Ωρωπού) 
26. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση την 5-5-2014 ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Singularlogic ΑΕ κατά ∆ήµου Ωρωπού) 
27. Καθορισµός τέλους χρήσης αιγιαλού  και παραλίας 

 
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 
 


