
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 29 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 1.30 µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 

1. Έλεγχος επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών 
υδραγωγείων στη θέση Ρίζες του ∆ήµου Ωρωπού» 

2. Έλεγχος επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για το έργο: «∆ιαµόρφωση κεντρικής 
πλατείας Συκαµίνου» 

3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού 
υδραγωγείου στη θέση Αυλοτόπι του ∆ήµου Ωρωπού» 

4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισµό του έργου «Τρία γήπεδα ποδοσφαίρου 
5Χ5 στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Αφιδνών-Καπανδριτίου –Σκάλας Ωρωπού του 
∆ήµου Ωρωπού» 

5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού για την «Προµήθεια υδραυλικών ειδών 
και εξαρτηµάτων ύδρευσης ∆.Ε. Ωρωπίων» 

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

7. Ανάθεση εκπόνησης µελέτης «Αναγνώρισης Οικισµού Ασπροχωρίου» 
8. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για τη µεταφορά περιπτέρου 
9. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για τη συντήρηση πλακόστρωτου ∆Ε 

Μαλακάσας 
10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
11. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
12. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της, 
13. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθ. κατά τη 

δικάσιµο της 29-11-2013 (Ανδριά κατά ∆. Ωρωπού). 
14. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικ. Πρωτ. Αθ. κατά τη 

δικάσιµο της 6-12-2013 (Κελεσίδης κατά ∆. Ωρωπού). 
15. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικ. Πρωτ. Αθ. κατά τη 

δικάσιµο της 12-12-2013 (Παν. Κεντρο Οικ. Ερ. και Χριστοδουλάκης κατά ∆. 
Ωρωπού). 

16. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση ενώπιον του Ειρ. Μαρ. κατά τη δικάσιµο της 
18-12-2013 (ΣΤΑΜ ΝΤΟΛΦΙΝ κατά ∆. Ωρωπού). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 25-11-2013 

Αρ. Πρωτ.: 28010 
 

  
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 



17. Εντολή σε πληρεξούσιο για παράσταση ενώπιον του Μον. Πρ. Αθ. κατά τη δικάσιµο 
της 2-12-2013 (Μπατσιαβάνος κατά ∆. Ωρωπού) 

18. Ανάθεση σε δικηγόρο για τη γνωµοδότηση επί του µε αρ. πρωτ. 3167/454/18-11-
2013 ερωτήµατος της Υπηρεσίας ∆όµησης 

 
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 
 


