
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ωρωπός  16/02/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠOY      
   
                   
 

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ 2η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

  
Ημερομηνία Πρόσκλησης:09 Φεβρουαρίου 2017 

  
Ημερομηνία Συνεδρίασης:13 Φεβρουαρίου 2017 

 
 
 

α/α  Θέματα συζήτησης  Αριθμός 
απόφασης Περίληψη  

1 

      Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1/2017 απόφασης του Δημοτικού  
       Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την παράταση  
       της συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια φρέσκου  
       γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. 

24/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: 6ΗΦΡΩ0Π-6ΜΙ 

2 

      Ανάκληση της υπ.αριθμ. 2/2017 απόφασης του Δημοτικού 
       Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για τον ορισμό  
       εκπροσώπων του Δήμου Ωρωπού για συγκρότηση επιτροπών 
       του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας. 

25/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: 6568Ω0Π-ΥΟΥ 

3 

      Ανάκληση της υπ.αριθμ. 3/2017 απόφασης του Δημοτικού  
       Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για τη συμμετοχή 
      του Δήμου Ωρωπού στο πρόγραμμα του Υπουργείου  
      Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εφαρμογής  
      Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας στα ΕΠΑΛ για τη  
      διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των αποφοίτων. 
 

26/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: ΩΔ9ΝΩ0Π-ΓΡ4 

4 

      Ανάκληση της υπ.αριθμ. 4/2017 απόφασης του Δημοτικού 
       Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την  αποδοχή 
       της υπ΄αρ. 114.6/2016 (ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) απόφασης  
       ένταξης της πράξης µε τίτλο :«Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής 
       Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του ∆ήµου Ωρωπού», αποδοχή 
       χρηµατοδότησης και υπογραφή σύµβασης δεσµευµένου 
       λογαριασµού στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Αστική Βιώσιµη 
       Κινητικότητα» του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος: 
       «Λοιπές ∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» του  
       Πράσινου Ταµείου. 

27/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: 6ΚΤΞΩ0Π-910 

5 

Ανάκληση της υπ.αριθμ.05/2017 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την αποδοχή 
συναλλαγών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών 
ασφαλών πληρωμών POS και την εγκατάσταση αυτών. 

28/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: ΩΕ83Ω0Π-ΥΩ8     



6 

       Ανάκληση της υπ.αριθμ.06/2017 απόφασης του Δημοτικού 
  Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
      προσωπικού πυρασφάλειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
      δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας έτους 2017 
      για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων 
      αναγκών του Δήμου Ωρωπού. 

29/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: ΨΦΣ2Ω0Π-ΕΒΩ 

7 

      Ανάκληση της υπ.αριθμ.07/2017 απόφασης του Δημοτικού 
      Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
      προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
       χρόνου δίμηνης διάρκειας έτους 2017 για την αντιμετώπιση 
      κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ωρωπού. 

30/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: 7ΓΗΔΩ0Π-07Ν              

8       Ανάκληση της υπ.αριθμ.08/2017 απόφασης του Δημοτικού 
      Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την πρόσληψη 
      ναυαγοσωστών τρίμηνης διάρκειας έτους 2017. 

31/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: ΨΦΟ8Ω0Π-ΟΙ1 

9 

      Ανάκληση της υπ.αριθμ.09/2017 απόφασης του Δημοτικού  
      Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την αύξηση του  
      μειωμένου ωραρίου από τριάντα δύο (32) σε σαράντα (40)  
      ώρες εβδομαδιαίως της υπαλλήλου Παναγιώτας Ζαρογκίκα  
      με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου κλάδου ΥΕ  
      Καθαριστριών. 

32/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: ΩΗΔΝΩ0Π-ΓΨΕ 

10 

Ανάκληση της υπ.αριθμ.10/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για 
την συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών  Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 
2017. 

33/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: ΩΒ0ΣΩ0Π-Ρ1Ι 

11 

       Ανάκληση της υπ.αριθμ.11/2017 απόφασης του Δημοτικού 
           Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για τον ορισμό 
           Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην 
          Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την διετία 2017-2019. 

  34/2017 

Κατά πλειοψηφία 
ορίζονται οι 
Δημοτικοί 
Σύμβουλοι  
ΑΔΑ: ΩΒΒΧΩ0Π-9ΣΟ                

12 

           Ανάκληση της υπ.αριθμ.12/2017 απόφασης του  
           Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για 
           την αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας  
           της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε» όπου  
           έχουν ανεγερθεί σχολικά διδακτήρια του 1ου Γυμνασίου και 
           1ου Λυκείου Αυλώνα Δήμου Ωρωπού. 

  35/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: 7Ν2ΟΩ0Π-125 

13 

 Ανάκληση της υπ.αριθμ.13/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για 
τον ορισμό δυο μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με 
τους  αναπληρωτές  τους για τη συγκρότηση επιτροπής 
διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης 
πραγμάτων του  Δήμου για το έτος 2017. 

36/2017 

Κατά πλειοψηφία 
ορίζονται οι 
Δημοτικοί 
Σύμβουλοι  
ΑΔΑ: 78Υ3Ω0Π-543 

14 

Ανάκληση της υπ.αριθμ.14/2017 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για τον ορισμό  
επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας κατά περίπτωση 
στην εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή  αγορά κινητών και 
ακινήτων για το έτος 2017. 

  37/2017 

Κατά πλειοψηφία 
ορίζονται οι 
Δημοτικοί 
Σύμβουλοι  
ΑΔΑ: ΩΥΟΒΩ0Π-ΦΑΓ 



15 

Ανάκληση της υπ.αριθμ.15/2017 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για τον ορισμό 
εκπροσώπου του  Δήμου  για συγκρότηση του  
Πρωτοβάθμιου  Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων 
Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2017. 

 38/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: 69ΟΚΩ0Π-ΧΡΣ     

16 

           Ανάκληση της υπ.αριθμ.16/2017 απόφασης του  
           Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για  
            τον ορισμό εκπροσώπου του  Δήμου  για συγκρότηση 
            του  Δευτεροβάθμιου  Συμβουλίου Επιθεώρησης  
           χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2017.      
          

 39/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: ΩΦΠ5Ω0Π-5ΑΠ 

17 

           Ανάκληση της υπ.αριθμ.17/2017 απόφασης του  
           Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την 
           4η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης  
           της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη συλλογής,  
           μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Καλάμου 
           και Αγίων Αποστόλων». 

40/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: 7ΚΦ0Ω0Π-ΡΑΟ 

18 

                  
           Ανάκληση της υπ.αριθμ.18/2017 απόφασης του  
           Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για 
           την συμβατική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
           «Περιτοίχιση οικοπέδου ΔΕ Συκαμίνου». 

41/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: ΩΥΨ1Ω0Π-720 

19 

           Ανάκληση της υπ.αριθμ.19/2017 απόφασης του 
           Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την  
            1η συμπληρωματική σύμβαση με αντικείμενο την  
            εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του  
            έργου «Αντικατάσταση υπογείου αγωγού ύδρευσης  
           καθέτως στην γραμμή ΟΣΕ Αυλώνος» βάση των διατάξεων 
           του άρθρου 156 του Ν.4412/16. 

42/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: ΩΑΝΔΩ0Π-ΞΤΜ 

20 

           Ανάκληση της υπ.αριθμ.20/2017 απόφασης του  
           Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης  
         για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και  
           οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις–  
           Επισκευές Οδικού Δικτύου, κοινόχρηστων 
           χώρων, πεζοδρομίων κ.λ.π.». 

 43/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: ΨΨΧ5Ω0Π-ΠΗΝ 

21 

           Ανάκληση της υπ.αριθμ.21/2017 απόφασης του  
           Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για 
           την επικαιροποίηση  προϋπολογισμού μελέτης που  
           αφορά αλλαγή Φ.Π.Α. και πρόβλεψη  
           κονδυλίου απολογιστικών του έργου: «Κατασκευή  
           εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Ποσειδωνίας- 
           Κυψέλης παραλιακής ζώνης Καλάμου στο Δήμο Ωρωπού». 

44/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: 69ΘΧΩ0Π-ΤΓΘ 

22 

           Ανάκληση της υπ.αριθμ.22/2017 απόφασης του 
           Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για 
            την επικαιροποίηση προϋπολογισμού μελέτης που  
           αφορά αλλαγή Φ.Π.Α. και πρόβλεψη κονδυλίου  
            απολογιστικών του έργου: «Κατασκευή δικτύου  
           ύδρευσης στον οικισμό Βαρυκό του Δήμου Ωρωπού». 

45/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: 6ΚΩΦΩ0Π-1Ω4 



 
 

Η Υπάλληλος που ενήργησε την τοιχοκόλληση                              Οι Μάρτυρες             

23 

           Ανάκληση της υπ.αριθμ.23/2017 απόφασης του  
           Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για  
           την επικαιροποίηση προϋπολογισμού μελέτης που  
           αφορά αλλαγή Φ.Π.Α. και πρόβλεψη  
           κονδυλίου απολογιστικών του έργου: «Κατασκευή  
           δικτύων αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου 
          του Δήμου Ωρωπού». 

46/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: 70ΨΛΩ0Π-Ρ5Σ 

24 

            Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων για την 
            εγκατάσταση δραστηριότητας «Εμπορία Ξυλείας» 
           του Κων/νου Σταματιάδη επί αγροτικής οδού καθέτως στην 
           Λ. Χαλκουτσίου 

 47/2017 
Ομόφωνα 
εγκρίνεται  
ΑΔΑ: ΩΜΟ1Ω0Π-Θ5Ε 

25 

           Έγκριση της υπ.αριθμ. 06/2017 απόφασης του  
            Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού  Περιβάλλοντος &Λειτουργίας  
            Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού 
            περί 1ης αναμόρφωσης εγκεκριμένου  
           προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 

 48/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: 7Κ19Ω0Π-ΧΚΔ 

26 

            Έγκριση παράτασης της οριζόμενης από τη  
           σύμβαση προθεσμίας για την παροχή  
           υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης  
           των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου 

49/2017 
Ομόφωνα 
εγκρίνεται  
ΑΔΑ: 7ΣΘ2Ω0Π-ΗΨ3 

27              Διαγραφές τελών ύδρευσης  50/2017 
Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
ΑΔΑ: ΩΜΛ4Ω0Π-93Ο 

28            Έγκριση παράτασης της μίσθωσης τριών εδαφικών 
           εκτάσεων ιδιοκτησίας του   Αμαλίειου Οικοτροφείου Θηλέων 51/2017 

Εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία  
 

29 

           Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή 
           του προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή 
           Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της  
           Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της βοσκής. 

 52/2017 

Ομόφωνα 
ορίζονται οι 
Δημοτικοί  
Σύμβουλοι  
ΑΔΑ: ΩΖΟ2Ω0Π-Δ9Ι 

30 
            Λήψη απόφασης για την ηλεκτροδότηση δεξαμενής στην  
           θέση Αγ. Μαρίνα της  Δ.Κ Αφιδνών 
 

 53/2017 

 Ομόφωνα 
εγκρίνεται  
ΑΔΑ:ΩΨΤΛΩ0Π-
Φ1Φ 
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