
 
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 2 Απριλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 1.30 µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
 
1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισµού, ισολογισµού και των αποτελεσµάτων 

χρήσης έτους 2011, ∆ήµου Ωρωπού 
2. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους για την εκτέλεση έργων του ∆ήµου 

Ωρωπού 
3. Έγκριση πρακτικού και διενέργεια κληρώσεως για την ανάδειξη αναδόχου του 

έργου: «∆ηµοτική Οδοποιία ∆ήµου Ωρωπού» 
4. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού: 

«Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στη γραµµή Ο.Σ.Ε. 
Αυλώνος(συν)» 

5. Έγκριση πρακτικού και εκδίκαση ενστάσεων για την «Προµήθεια λαµπτήρων ∆Ε 
Ωρωπίων» 

6. Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισµού του έργου: «Ανάπλαση πλατείας 
Μηλεσίου» 

7. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια: «Φρέσκου         γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του» 

8. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια: «Γραφικής  ύλης και αναλωσίµων 
εκτυπωτών, φωτοτυπικών κτλ» 

9. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια: «Είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για το ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα» 

10. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια: «Ελαστικών για οχήµατα του 
∆ήµου» 

11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  
12. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής ∆ήµου και αναπλήρωσή της 
13. Απόδοση εντάλµατος προπληρωµής για πληρωµή διοδίων για τα απορριµµατοφόρα 

του ∆ήµου 
14. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την επέκταση ∆ηµοτικού 

Φωτισµού 
15. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας 

και ιατρού εργασίας 
16. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την εργασία εγκατάστασης 

φωτιστικών 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 
Ωρωπός, 28-03-2014 

Αρ. Πρωτ.: 8276 

 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. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την νοµιµοποίηση αυθαιρέτου ∆Ε 
Καλάµου 

18. Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια υλικών για επισκευή 
αθλητικών εγκαταστάσεων ∆Ε Πολυδενδρίου  

19. Ανάθεση γνωµοδότησης σε δικηγόρο σχετικά µε την µε αρ. πρωτ. 18486/11 
αίτηση του Ευάγγελου ∆ήµα 

20. Εντολή σε δικηγόρους µετά από τις µε αρ. Πρωτ. 8143/2014, 8144/2014, 
8145/2014, 8146/2014 και 8147/2014 αιτήσεις αιρετών για παροχή νοµικής 
υποστήριξης. 

21. Αποδοχή γνωµοδότησης  σχετικά µε την αίτηση του Ξενάριου Τάσου. 
22. Αποδοχή γνωµοδότησης και λήψη απόφασης για εντολή ή µη άσκησης έφεσης 

κατά της µε αρ. 285/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
23. Αποδοχή γνωµοδότησης και λήψη απόφασης για εντολή ή µη άσκησης έφεσης 

κατά της µε αρ.3501/13 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
24. Εντολή για παράσταση δικηγόρου στη δικάσιµο της 3ης-4-2014 ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ασφαλιστικά Μέτρα - Παύλος Κοντέλλης ΑΕΒΕ 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 
 


