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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                     ΔΗΜΟΥ   ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούµε όπως προσέλθετε σε Δηµόσια Τακτική  Συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, που 
θα γίνει  στις 30 Ιανουαρίου  2013 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Επαγγελµατικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να 
συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα: 
1-Καθορισµός αµοιβής της Δικηγορικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Περικλής Τσαµούλης & 
Συνεργάτες  και έγκριση της σύµβασης.
2-Έγκριση µετάθεσης προθεσµίας της προµήθειας ελαστικών οχηµάτων  και µηχανηµάτων του 
Δήµου Ωρωπού.
3-Έγκριση  1ου Συγκριτικού  Πίνακα Δαπανών  για τη Συντήρηση και Επισκευή  Δηµοτικών 
Οχηµάτων.
4-Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης του έργου µε τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθµός Δήµου 
Ωρωπού» µε την διαδικασία  της διαπραγµάτευσης.
5-Επανέγκριση των  συµβατικών  τευχών  για την  προκήρυξη της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη 
Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυµάτων Καλάµου και Αγίων Αποστόλων 
Δήµου Ωρωπού»
6-Επανέγκριση των  συµβατικών  τευχών για την  προκήρυξη  της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη 
Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ΕΕΛ των Οικισµών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων 
Παλατίων και Χαλκουτσίου Δήµου Ωρωπού»
7-Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας  ανάθεσης της µελέτης µε τίτλο «Ολοκλήρωση Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ( Γ.Π.Σ.) της χωρικής υποενότητας Κοιλάδας Δήµου Ωρωπού και  
σύνταξη τευχών δηµοπράτησης.
8-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Οµβρίων 
Οικισµού Μαρκοπούλου Ωρωπού» .
9-Έγκριση µελέτης και καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή εξωτερικού 
υδραγωγείου  στη θέση ΡΙΖΕΣ του Δήµου Ωρωπού.»
10-Έγκριση της µελέτης µε τίτλο «Προµήθεια έτοιµου φαγητού ( catering) στους Παιδικούς 
Σταθµούς»
11-Έγκριση της υπ΄αριθµ.37/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ω. µε τίτλο «Έγκριση ετήσιου 
προγράµµατος δράσης 2013»
12-Αποδοχή ποσού 29.960,00€ από  το Υπουργείο Εσωτερικών (πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012) για 
επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήµου.
13-Αποδοχή ποσού 33.186,89€ από το Υπουργείο Εσωτερικών (πιστώσεις ΚΑΠ έτους 2013) για 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήµου.



14-Αντικατάσταση µελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. µε την  επωνυµία Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας 
Εκπαίδευσης Δήµου Ωρωπού.
15-Ορισµός εκκαθαριστών για την Δ.Ε.Α.Δ.Ω.
16-Ορισµός εκκαθαριστών για την Κ.Ε.Π.Α. Μαρκοπούλου Ωρωπού.
17-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ηλεκτροµηχανολογικού, µηχανολογικού υλικού, , Η/Υ και 
συναφών ειδών, καυσίµων, ελαιολιπαντικών κ.λ. ειδών αυτοκινήτων και οχηµάτων του Δήµου.
18-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής λοιπών προµηθειών και παροχών σε είδος προσωπικού.
19-Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη Μέλους  του Δ.Σ µετά του αναπληρωτή του για συγκρότηση 
επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης  υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών που απαιτούν 
τεχνικές γνώσεις.
20-Διενέργεια κλήρωσης  για ανάδειξη Μέλους του Δ.Σ µετά του αναπληρωτή του για συγκρότηση 
επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης   λοιπών  υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών. 
21- Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη  µέλους του Δ.Σ. µετά του αναπληρωτή του  για συγκρότηση 
επιτροπής γνωµοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής των  οχηµάτων και µηχανηµάτων 
του Δήµου.
22-Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη µελών του Δ.Σ. µετά των αναπληρωτών τους, για 
συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  έργων  δαπάνης µέχρι 5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ.                                                              
                                                                        
                                               Ο  Πρόεδρος  του Δηµοτικού  Συµβουλίου

                                                         Κωνσταντίνος  Ανυφαντής


