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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

08/08/2022 ημέρα Δευτέρα 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 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. 

2-Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού  οικονομικού έτους 2022. 

3- Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 103.544,45€  από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους  

2022  για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. 

4-Παραχώρηση χρήσης αγροτικών οδών της Κοινότητας Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού για τη  

διεξαγωγή του 11ου Αγώνα Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής. 

5-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ωρωπού προκειμένου να συμμετέχει στη Επιτροπή του 

Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας για τον χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού και παραλίας  

τοπικής αρμοδιότητας  και δικαιοδοσίας ως πολυσύχναστων ή όχι. 

6-Έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων σε γεωτεμάχιο, που βρίσκεται επί αγροτικής οδού στην 

περιοχή «ΒΑΣΙΛΙΚΟ», στη ΔΚ Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού, της εταιρείας «ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.». 

7- Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχια, που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου 

πόλεως περιοχή, στην περιοχή «ΚΑΤΟΥΝΤΙΣΤΕΖΑ – ΚΙΟΥΡΚΑ ΛΙΟΣΑΤΙ», στη ΔΚ 

Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού, της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ – Δ. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». 

8-Επικαιροποίηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε γεωτεμάχιο, που βρίσκεται σε εκτός 

σχεδίου πόλεως περιοχή, στη θέση ΡΕΡΕΣΙ της Δ.Ε. Αυλώνα, του Δήμου Ωρωπού, στο οποίο 

υπάρχει κτίριο με εμπορική αποθήκη της εταιρείας : «ΚΑΝΚΟ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.». 

9- Λήψη απόφασης για καθορισμό λωρίδας διέλευσης πεζών, επί της παραλιακής οδού στην 

είσοδο των Νέων Παλατιών, λόγω έλλειψης πεζοδρομίου βάσει των άρθρων 34 και 52 του 

ΚΟΚ. 
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10-  Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως δημοτικός χώρος 

στάθμευσης στους Αγίους Αποστόλους της Κοινότητας Καλάμου.   

11- Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της 

Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων για το έτος 2022. 

12-Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ελαφιού επί βάθρου στην νησίδα της οδού Γ.Γ 

Γεννηματά, έμπροσθεν της έδρας του Πολιτιστικού και Πνευματικού Ομίλου Νέων Παλατίων. 

13-Λήψη απόφασης για την αποδοχή του περιεχομένου της αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων που 

πρόκειται να ασκήσει ο εργαζόμενος στον Δήμο Τσάκας Κωνσταντίνος του Αναστασίου. 

14- Λήψη απόφασης για την αποδοχή του περιεχομένου της αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων 

που πρόκειται να ασκήσει ο εργαζόμενος στον Δήμο Μηλίγκος Αθανάσιος του Ευαγγέλου. 

15- Λήψη απόφασης για την αποδοχή του περιεχομένου της αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων 

που πρόκειται να ασκήσει ο εργαζόμενος στον Δήμο Μάμαλης Παναγιώτης του Νικολάου. 

16- Λήψη απόφασης για την αποδοχή του περιεχομένου της αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων 

που πρόκειται να ασκήσει ο εργαζόμενος στον Δήμο Μανίκας Γεώργιος του Σωτηρίου. 

17- Λήψη απόφασης για την αποδοχή του περιεχομένου της αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων 

που πρόκειται να ασκήσει ο εργαζόμενος στον Δήμο Σαπέρας Κωνσταντίνος του Αντωνίου. 

18- Λήψη απόφασης για την αποδοχή του περιεχομένου της αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων 

που πρόκειται να ασκήσει ο εργαζόμενος στον Δήμο Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου. 

19- Λήψη απόφασης για την αποδοχή του περιεχομένου της αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων 

που πρόκειται να ασκήσει ο εργαζόμενος στον Δήμο Λεμπέσης Ιωάννης του Ευαγγέλου. 
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