
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 29 Απριλίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
10.00. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 

1. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισµό «Προµήθεια σκυροδέµατος» και λήψη 
απόφασης για την επανάληψη του διαγωνισµού 

2. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισµό «Περίφραξη Κοινόχρηστων Χώρων και 
Εγκαταστάσεων του ∆ήµου» 

3. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισµό «Υπηρεσίες παροχής ταχυδροµικών 
αποστολών» 

4. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθαρισµό και την επιβολή του τέλους 
χρήσης αιγιαλού και παραλίας. 

5. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για την κατεπείγουσα προµήθεια εντύπων για 
λογαριασµούς ύδρευσης.  

6. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης εργασιών 
αποκατάστασης βλάβης ύδρευσης στη ∆Ε Συκαµίνου 

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την υπηρεσία καταπολέµησης 
κουνουπιών 

8. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και αναπλήρωσή της. 
9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της 
10. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση του ∆ηµοτικού Φωτισµού 
11. Έγκριση παράτασης προθεσµίας απόδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την 

πληρωµή διοδίων στη Νέα Οδό και την Αττική Οδό για τα απορριµµατοφόρα του 
∆ήµου 

12. Έγκριση παράτασης προθεσµίας απόδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την 
πληρωµή ταχυδροµικών τελών και την αποστολή λογαριασµών ύδρευσης 

13. Έγκριση της µε αρ. 199/24-4-2013 απόφασης ∆ηµάρχου για παράσταση στη 
δικάσιµο της 24-4-2013 ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Τσενέ Αµαλία 
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 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 25 Απριλίου 2013 

Αρ. Πρωτ.:9087 

  
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 


