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          Ωρωπός , 05 Ιανουαρίου  2023 

           Αριθ. Πρωτ : 415 

                       ΠΡΟΣ  

    Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής  

1.Αρμυριώτης Γεώργιος 

2.Ντάσης Μιχαήλ 

3.Λούπης Νικόλαος 

4.Χατζηιωάννου Άγγελος 

5. Ρούσσης Θωμάς 

6. Βελτανιώτης Δημήτριος 

7. Καμπιώτης Διονύσιος 

8.Τόλιας Μιχαήλ 

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να 

 ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

    Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 

11 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 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- Αποδοχή ποσού 69.370,00 € από το ΥΠ.ΕΣ.  που αφορά έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 

(ΤΑΠ). 
  2- Αποδοχή ποσού 73.850,00 €  από το ΥΠΕΣ  που αφορά  Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ’. 

3-Αποδοχή ποσού 4.800,00€  από το ΥΠΕΣ που αφορά  Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας για την 

κάλυψη εξόδων λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών 

Υποδοχής Προσφύγων για το σχολικό έτος 2022-2023. 

4- Αποδοχή ποσού 475.000,00 €  από το Υπουργείο Εσωτερικών, ως προκαταβολή έναντι των εσόδων 

που δικαιούται  ο Δήμος Ωρωπού από τους ΚΑΠ. 

5- Αποδοχή ποσού 15.165,00 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού 

καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ωρωπού, για το διδακτικό 

έτος 2022-2023. 

6- Αποδοχή ποσού 9.000,00 €  από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την  προμήθεια εμβολίων 

και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή 

τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων. 

7- Αποδοχή ποσού 14.500,00 € από το ΥΠΕΣ  για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς από τους ΚΑΠ έτους 2022. 

8-Διαγραφές  βεβαιωμένων οφειλών  που αφορούν Δημοτικά Τέλη. 

9-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών , κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής 

διαγωνισμού  της προμήθειας με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΩΡΩΠΟΥ». 

10-Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ.279/04-01-2023  γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας για 

την άσκηση ή μη  Ανακοπής επί της υπ’ αριθμ. 4342/2022 Διαταγής Πληρωμής του 13ου Μονομελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών . 

11- Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ωρωπού 

σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 10/03-01-23 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 

12- Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: 

«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ». 
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13- Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ». 

14- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ». 

15- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.800.000,00€ από τους πόρους του ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» για την 

εκτέλεση έργων έκτακτων ασφαλτοστρώσεων και βελτιώσεων οδών πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών 

περιοχών Δήμου Ωρωπού.  

16- Έγκριση των υπ’ αριθμ. 597/30-12-2022 και 3/05-01-2023 Αποφάσεων Δημάρχου. 

17-Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Δήμου Ωρωπού για το έτος  2023.    

18- Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών  και 

γενικών υπηρεσιών  για το έτος 2023. 

19- Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων για τις  Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και γενικών υπηρεσιών για το έτος  2023. 

 

                                                                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                                                  Ο Δήμαρχος  

                                                                                           Γεώργιος  Απ. Γιασημάκης 

 

 

 
 


