
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 1.30 µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 
1. Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικού 

υδραγωγείου στη θέση Αυλοτόπι του ∆ήµου Ωρωπού»   
2. Καθορισµός τεχνικής περιγραφής και έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία 

νοµιµοποίησης κυλικείου στην πλατεία Μηλεσίου της ΤΚ Μαλακάσας 
3. Έγκριση πρακτικού I  ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό για 

την «Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της χωρικής 
υποενότητας Κοιλάδας Ωρωπού» 

4. Έγκριση πρακτικού και επανέγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «∆ηµοτική 
Οδοποιία ∆ήµου Ωρωπού» 

5. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση δηµοπρασίας του έργου: «Κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθµού ∆Ε Καλάµου ∆ήµου Ωρωπού» 

6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού και εκδίκαση ενστάσεων επί αυτού για την 
υπηρεσία «Συντήρηση-επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου»  

7. Απευθείας ανάθεση έργου : «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου βυθιζόµενου 
κάδου ∆Ε Αυλώνα» 

8. Επαναπροκήρυξη διαγωνισµού για την υπηρεσία «Λειτουργίας ∆ηµοτικού 
Ασθενοφόρου» 

9. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Ασθενοφόρου 

10. Έγκριση 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού έτους 2014 
11. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη διοδίων για 

απορριµµατοφόρα του ∆ήµου 
12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
13. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
14. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικών και αναπλήρωσή της 
15. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παροχή νοµικής βοήθειας σε πρώην αιρετό 

κατά τη δικάσιµο της 25ης-2-2014 ενώπιον του ∆’ Μονοµ. Πληµ. Αθηνών. 
16. Ένταλµα προπληρωµής για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων σχετικά µε 

ανταλλαγή ακινήτων στις Αφίδνες 
17. Ένταλµα προπληρωµής για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων περί 

αποδοχής δωρεάς απορριµµατοφόρου από το ∆ήµο Αθηναίων 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 20-02-2014 

Αρ. Πρωτ.: 4473 

 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 



18. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιµο της 26-2-2014 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (DALCHOCHEM κατά τέως ∆. Καλάµου και 
τέως Κοιν. Μαρκοπούλου) 

19. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιµο της 27-2-2014 
ενώπιον του Μονοµ. Πρωτ. Αθηνών (Γιάτσιος κατά ∆. Ωρωπού) 

20. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιµο της 4-3-2014 
ενώπιον του Μονοµ. Πρωτ. Αθην (Τσακάλη, Καρέγλη κλπ κατά ∆. 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 
 


