
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 9 Ιουλίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00. για 
να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 

1. Έγκριση πρωτόκολλου διαπίστωσης βλαβών για το έργο: «Έργα αναβάθµισης & 
βελτίωσης του εξωτ. δικτύου ύδρευσης ∆ήµου Αυλώνα (Α φάση)» 

2. Έγκριση πρακτικού για την επιλογή µελετητή µε απευθείας ανάθεση µέσω 
διαπραγµάτευσης της µελέτης µε τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθµός ∆ήµου Ωρωπού» 

3. Γνωµοδότηση επί των ενστάσεων και έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισµού της 
µελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ΕΕΛ των Οικισµών Αυλώνος, 
Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου ∆ήµου Ωρωπού» 

4. Έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων και ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης 
Υποχρέωσης 

5. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού 
6. Έγκριση παράτασης εντάλµατος προπληρωµής για την µεταβίβαση άδειας 

απορριµµατοφόρου 
7. Έγκριση παράτασης εντάλµατος προπληρωµής για την µεταβίβαση αδειών 

οχηµάτων 
8. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την µεταβίβαση αδειών οχηµάτων 
9. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την απόκτηση πιστοποιητικού 

τεχνικού ελέγχου για οχήµατα του ∆ήµου 
10. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
11. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών Προέδρων και αναπλήρωσή της 
12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία συντήρησης ελαστικών. 
13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προµήθεια ελαστικών 
14. Λήψη απόφασης για την εισαγωγή τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων 
15. Εντολή για γνωµοδότηση επί ερωτήµατος της υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου 

 
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, 5-07-2013 

Αρ. Πρωτ.: 15376 

 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 


