
Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Συκαµίνου στις 17 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 1.00 µ.µ. για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα: 
1. Εκδίκαση ένστασης και έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη αναδόχου της 

µελέτης: «Μελέτη συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων 
Καλάµου και Αγίων Αποστόλων ∆ήµου Ωρωπού» 

2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο: «Συντηρήσεις- 
Επισκευές οδικού δικτύου, κοινόχρηστων χώρων, πεζοδροµίων κλπ.» 

3. Έγκριση πρακτικού Ι παραλαβής, αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών 
συµµετοχής στο διαγωνισµό για την «Προµήθεια για τη σίτιση νηπίων (catering)» 
και κατακύρωση διαγωνισµού. 

4. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆Ε Ωρωπίων 
5. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης για 

την διαπλάτυνση οδού στην περιοχή Βενίζα ∆.Ε.Καλάµου» 
6. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για τη δαπάνη παραβόλου για 

νοµιµοποίηση αυθαιρέτου του ∆ήµου.  
7. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την προµήθεια πινακίδων ∆Ε 

Ωρωπίων 
8. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και δαπάνης για την προµήθεια αντιγράφων του 

ενηµερωτικού βίντεο του ∆ήµου 
9. Ανάκληση απόφασης 301/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «Έγκριση 

πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού: «Λειτουργία 
ασθενοφόρου στο ∆ήµο Ωρωπού» 

10. Ανάθεση γνωµοδότησης σχετικά µε την µε αριθµό πρωτ. 24846/2013 αίτηση του 
Νοτσίτο Έρως. 

11. Ανάθεση γνωµοδότησης σχετικά µε την µε αριθµό πρωτ. 27524/2013 αίτηση του 
Αθανασίου Κωνσταντίνου. 

12. Έγκριση απόφασης 31/2014 ∆ηµάρχου   
Παρακαλούµε, σε περίπτωση κωλύµατος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενηµερώσετε 
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωµατικό µέλος σας. 
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Ωρωπός, 13-02-2014 

Αρ. Πρωτ.: 3467 

 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 


