
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 5  Μαρτίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.00 µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 
1. Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για το έργο: «Συντήρηση και 

επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων, γεωτρήσεων και δεξαµενών έτους 2013» 
2. Απευθείας ανάθεση έργου : «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου βυθιζόµενου 

κάδου ∆Ε Αυλώνα» 
3. Έγκριση όρων διακήρυξης του διαγωνισµού «Προµήθειας Αδρανών Υλικών» 
4. Έγκριση όρων διακήρυξης του διαγωνισµού «Προµήθειας λαµπτήρων ∆Ε 

Ωρωπίων» 
5. Έγκριση όρων διακήρυξης του διαγωνισµού προµήθειας «Γραφικής Ύλης και 

αναλωσίµων εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών κτλ.  
6. Έγκριση όρων διακήρυξης του διαγωνισµού προµήθειας «Φρέσκου γάλακτος για 

τους δικαιούχους υπαλλήλους του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του». 
7. Έγκριση όρων διακήρυξης του διαγωνισµού υπηρεσίας «Ταχυδροµικές Αποστολές» 
8. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την προµήθεια φυτών για το Νέο 

ΚΑΠΗ Νέων Παλατίων ∆Ε Ωρωπίων 
9. Έγκριση τεχνικών περιγραφών για τις απαραίτητες προµήθειες για τη διεξαγωγή 

του «1ου Αµφιάρειου Ποδηλατικού Αγώνα Ωρωπού» 
10. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την προµήθεια βιβλίων οικονοµικής 

υπηρεσίας του ∆ήµου 
11. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για εργασίες επειγουσών 

αποκαταστάσεων φθορών οδικού δικτύου  
12. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για συµβουλευτικές υπηρεσίες για την 

οργάνωση των διαδικασιών στο απλογραφικό σύστηµα 
13. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
14. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
15. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών και αναπλήρωσή της 
16. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή του φόρου ∆ωρεάς που 

απαιτείται για τη µεταβίβαση του απορριµµατοφόρου από την Ε.Ε.Α.Α. µε δωρεά. 
17. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού 
18. Αποδοχή γνωµοδότησης και εντολή για άσκηση ένδικου µέσου κατά της 651/2014 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Θες/νίκης. 
19. Καταβολή αποζηµίωσης που επιδικάστηκε µε τη µε αριθ.5215/2013 δικαστική 

απόφαση (Παπανικολάου - Ιωσηφέλλη κατά τέως ∆ήµου Ωρωπίων)  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 28-02-2014 

Αρ. Πρωτ.: 5790 

 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. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 
τη δικάσιµο της 10ης-3-2014 (Αίτηση ακύρωσης Υπ. Προστασίας του Πολίτη) 

21. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση ενώπιον του ακροατηρίου 
του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 11ης-3-2014 (Έφεση Γεώργιου 
Γαβριήλ). 

22. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητ. Πρωτ. Αθηνών κατά 
τη δικάσιµο της 12ης-3-2014 (Αβράµης, Κεντιστού, Παπαµαρινοπούλου κατά 
Υπ.Οικονοµικών, ∆ήµου Ωρωπού, Περιφ. Ενότητα Αττικής) 

23. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για υποστήριξη απόψεων ∆ήµου ενώπιων του 
ΙΚΑ  

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 
 


