
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 

Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 6 

Μαρτίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση 

για τα παρακάτω θέµατα: 

1.  Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισµού για την «Αποκοµιδή-Μεταφορά οικιακών 

απορριµµάτων, ογκοδών αντικειµένων, Κάδων, Κοινοχρήστων χώρων και οδών 

σε περιοχές του ∆ήµου Ωρωπού» 

2.  Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια φρέσκου γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου 

3. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση της µελέτης «Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ∆ήµου Ωρωπού» 

4.  Επανέγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια «Επέκταση δηµοτικού 

φωτισµού (τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωµάτων)» 

5.  Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρεώσης  

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την ετήσια συνδροµή παροχής 

νέων εκδόσεων για τα προγράµµατα του ∆ήµου (∆ηµοτολόγιο, Πρωτόκολλο, 

Ληξιαρχείο, ΤΑΠ, Ύδρευση) 

7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού για το έργο: «Περίφραξη δηµοτικών 

χώρων (παιδικές χαρές, πλατείες κλπ)» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 1-3-2013  

Αρ. Πρωτ.:4572 

  
Προς: Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Ωρωπού 

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 



8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την συντήρηση – Υποστήριξη 

Εφαρµογών λογισµικού Μηχανοργάνωσης (∆ηµοτολόγιο, Πρωτόκολλο, 

Ληξιαρχείο, ΤΑΠ, Ύδρευση). 

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την αποµαγνητοφώνηση των 

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής. 

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για τη συντήρηση ηλεκτρονικών 

πινακίδων ενηµέρωσης 

11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προµήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισµού ∆Ε Ωρωπίων 

12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προµήθεια υλικών ειδών 

καθαριότητας 

13.  Εντολή για παράσταση στη δικάσιµο της 8-3-2013 ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (αίτηση ακυρώσεως εταιρείας ΡΕΑ Α.Τ.Ε. κατά ∆ήµου Ωρωπού) 

14.  Έγκριση της υπ' αρ. 80/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για εντολή παράστασης στο 

Ειρηνοδικείο Μαραθώνα την27-2-2013 (∆αής κατά ∆ήµου Ωρωπού) 

15. Έγκριση δαπάνης για τις διαταγές πληρωµής 8/2013, 9/2013 και 10/2013 του 

Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Γρηγόριος Κολιµάτσης 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 

 


