
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      Ωρωπός  24 /01/2014 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                      

ΓΗΜΟ  ΩΡΩΠΟΤ                                                        Αριθμ. Πρωτ.:1815 

                                                                    

 ΠΡΟ 

1. Σνλ Γήκαξρν 

2. Σνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο  

3. Πξνέδξνπο Σνπηθώλ & Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ                                       

                        
ΠΡΟΚΛΗΗ    ΣΑΚΣΙΚΗ  ΤΝΔΓΡΙΑΗ  ΣΟΤ  ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ   ΓΗΜΟΤ   ΩΡΩΠΟΤ 

 

Παξαθαινύκε όπσο πξνζέιζεηε ζε Γεκόζηα  Σαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ζα 

γίλεη  ζηηο  29  Ιανοσαρίοσ   2014  ημέρα Σετάρτη  και ώρα 18:00 ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Μαξθνπνύινπ Ωξσπνύ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα πάξνπκε απόθαζε γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

1-΄Διεγρνο θαη ηξόπνο κείσζεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ - Γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

θαηαζηεκάησλ ειαζηηθώλ ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ γηα ηε θαηάζεζε πξνζθνξώλ πξνκήζεηαο ειαζηηθώλ 

πξνγξακκαηηζκέλε ή όηαλ παξνπζηάδεηαη αλάγθε - Αληηθαηάζηαζε κέινπο επηηξνπήο  γλσκνδόηεζεο, 

ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη παξαιαβήο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ Ν.2690/1999 

άξζξν 7 παξ.1 « Γεληθή αξρή ηεο ακεξνιεςίαο» Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

2-πδήηεζε γηα ζπληνληζκό ΥΟΟΑΠ Αθηδλώλ θαη ΓΠ Πνιπδελδξίνπ. 

 Σα αλσηέξσ ζέκαηα  ηίζεληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαηόπηλ αηηήκαηνο ησλ ζπκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο  

  ( άξζξν 67 παξ.2 ηνπ Ν.3852/2010) 

3-Γλσκνδόηεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί  ζύζηαζεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο  θαηόπηλ αηηήκαηνο  

  θαηνίθσλ ηνπ Οηθηζκνύ Αγίαο Σξηάδαο-Ιππνθξάηεηνο Πνιηηεία, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αθηδλώλ. 

4-Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ.133/2013 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο θαη 

  Λεηηνπξγίαο  Παηδηθώλ & Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Γήκνπ Ωξσπνύ κε ζέκα « Καζνξηζκόο εηδηθόηεηαο 

   γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο Μίζζσζεο  Έξγνπ» 

5-Έγθξηζε έθζεζεο κε ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2013. 

6- Γηαγξαθέο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ ηειώλ θαη πξνζηίκσλ. 

  7-Μεηάζεζε ρξόλνπ παξάδνζεο γηα ηελ «πξνκήζεηα ιακπηήξσλ γηα ην δίθηπν δεκνηηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ 

     ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ» 

  8-Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. 

      219/2013 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

  9-πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Ιζόηεηαο  Φύισλ (ζρεη. άξζξν 70 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ε αξ.283/2011 ΑΓ) 

 10-Έγθξηζε  παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ηνπ Β1 ππνζηαδίνπ ηεο κειέηεο κε ηίηιν ΓΠ ΓΔ 

      Καιάκνπ.  

 11-Έγθξηζε 3
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε- Βειηίσζε δηθηύνπ ύδξεπζεο  

      Κνηλόηεηαο Πνιπδελδξίνπ». 

 12-Έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Αλάπιαζε πιαηείαο Μειεζίνπ» θαη θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο 

      ηνπ έξγνπ. 

 13-Έγθξηζε 1
εο

 ηξνπνπνίεζεο Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο 

 14-Έγθξηζε 1
εο

 αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014. 

 15-Γηάζεζε κέξνπο από ην θόξν ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα θάιπςε  

     ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ έηνπο 2014 

 16-Λήςε απόθαζεο γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκό ηεο Π.Δ.Ο. Αζελώλ Υαιθίδαο  ζε Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν. 

 17-Λήςε απόθαζεο γηα θαηαζθεπέο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο βάζεη ηνπ άξζξνπ 20 παξ.1 ηνπ Ν.4067/2012 

 18-Γηελέξγεηα θιήξσζεο γηα αλάδεημε κειώλ ηνπ Γ.. πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ  σο ηαθηηθό θαη  

  αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηελ επηηξνπή  βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ππεξεζηώλ εξγαζηώλ θαη κεηαθνξώλ 

 πνπ απαηηνύλ ηερληθέο γλώζεηο. 

 19-Γηελέξγεηα θιήξσζεο γηα αλάδεημε κειώλ ηνπ Γ.. πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ σο ηαθηηθό θαη αλαπιεξσκαηηθό   

  κέινο ζηελ επηηξνπή  βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ππεξεζηώλ εξγαζηώλ θαη κεηαθνξώλ   γηα ηηο  ΓΔ 

Καπαλδξηηίνπ- Πνιπδελδξίνπ- Καιάκνπ- Απιώλα-Αθηδλώλ. 



 20-πγθξόηεζε λέαο επηηξνπήο παξαιαβήο θαπζίκσλ ειαηνιηπαληηθώλ θιπ εηδώλ νρεκάησλ θαη 

    κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2014. 

 21-Απνδνρή πνζνύ 19.610,17€ από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ ζέξκαλζεο ησλ  

   ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ. 

 22-Απνδνρή πνζνύ 33.186,89 € από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ 

    ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ. 

  

 

                                                 Ο  Πξόεδξνο  ηνπ Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ 

 

 

                                                 Κσλζηαληίλνο  Αλπθαληήο 


