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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 

30/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας «e- Presence.gov.gr» 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το 

διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» για συζήτηση και 

λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: 

 

 

1- Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. 

2- Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού οικονομικού  έτους 2022. 

3- Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου  έτους 2022. 

4-  Έγκριση τριμηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου  έτους 2022. 

5- Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Δήμου Ωρωπού 2022-2023. 

6- Λήψη απόφασης επί της με αριθμό πρωτ.15190/16-08-2022 αιτήσεως  του πρώην εργαζόμενου 

στον Δήμο Ωρωπού με σχέση εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ. κ. Γκιζάνη Φώτιου του Περικλή. 

7- Λήψη απόφασης επί της με αριθμό πρωτ.15252/17-08-2022 αιτήσεως του πρώην  εργαζόμενου 

στον Δήμο Ωρωπού  με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. κ. Μανουσογεωργάκη Κωνσταντίνου του 

Παναγιώτη. 

8- Λήψη απόφασης επί της με αριθμό πρωτ.15281/17-08-2022 αιτήσεως του εργαζόμενου  στον 

Δήμο  Ωρωπού  με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. κ. Λόλα Κωνσταντίνου του Γεωργίου. 

9-  Λήψη απόφασης  επί της με αριθμό πρωτ.15282/17-08-2022 αιτήσεως  του πρώην 

εργαζόμενου στον Δήμο Ωρωπού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. κ. Κούτσουρη Κωνσταντίνου του 

Αντωνίου. 

10- Λήψη απόφασης επί της με αριθμό πρωτ.15237/17-08-202  αιτήσεως του πρώην  εργαζόμενου 

στον Δήμο  Ωρωπού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. κ. Αλοϊζου Σταύρου του Νικολάου. 

11- Λήψη απόφασης επί της με αριθμό πρωτ.15293/17-08-2022 αιτήσεως  του πρώην εργαζόμενου 

στον Δήμο Ωρωπού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  κ. Οικονόμου Κωνσταντίνου του Νικολάου. 

12- Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. πρωτ.15300/17-08-2022 αιτήσεως  του πρώην  εργαζόμενου 

στον Δήμο Ωρωπού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. κ. Τσακάλη Κωνσταντίνου του Φιλίππου. 

13- Λήψη απόφασης επί της με αριθμό πρωτ.15581/24-08-2022  αιτήσεως του πρώην εργαζόμενου  

στον Δήμο Ωρωπού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. κ. Ψωμιάδη Θεμιστοκλή του Δημητρίου. 
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14- Λήψη απόφασης επί της με αριθμό πρωτ.15618/25-08-2022  αιτήσεως του πρώην εργαζόμενου  

στον Δήμο Ωρωπού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. κ. Αδραμιτλή  Φαίδωνα του  Κωνσταντίνου. 

 
                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ   ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ 


