
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      Ωρωπός  21 /2/2014 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                      

ΓΗΜΟ  ΩΡΩΠΟΤ                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 4728 

                                                                    

 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 ηελ Πέκπηε   ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ θαη ώξα 18:00  ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηεο Γεκνηηθήο 

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

ζέκαηα: 

1-Δλεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  από ηνλ Γήκαξρν γηα ην ζέκα ησλ δηνδίσλ. 

2-Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηξόπνπ δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο «Γξαθηθήο Ύιεο θαη 

αλαισζίκσλ εθηππσηώλ , θσηναληηγξαθηθώλ θηι.  

3-Έγθξηζε ηερληθώλ  πξνδηαγξαθώλ θαη  ηξόπνπ δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο «Φξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηνπο 

δηθαηνύρνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ». 

4-Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηξόπνπ δηελέξγεηαο ηεο Τπεξεζίαο «Σαρπδξνκηθέο Απνζηνιέο» 

5-Πξνγξακκαηηζκόο εθδειώζεσλ έηνπο 2014. 

6-Έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ΚΔΓΩ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2014. 

7-Πξνγξακκαηηζκόο ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ γηα ηελ επέηεην ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ . 

8-Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πιεξσκή νθεηιώλ ηεο ΓΔΑΓΩ πξνο ην δεκόζην, ΙΚΑ θαη πξνζσπηθό. 

9-Έγθξηζε κειέηεο θαη θαζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο γηα ηελ  «Πξνκήζεηα αδξαλώλ πιηθώλ» 

10-Έγθξηζε κειέηεο θαη θαζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ ΓΔ Ωξσπίσλ» 

11-Έγθξηζε κειέηεο ηνπ έξγνπ «Μειέηε θαηαζθεπήο ηξνθνδνηηθνύ αγσγνύ δεμακελήο Μάιεδαο από 

γεώηξεζε  ζηε ζέζε Κνηξώλε  Γήκνπ Ωξσπνύ» 

12-Έγθξηζε κειέηεο «Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο απνηύπσζεο παξαιηαθήο δώλεο Υαιθνπηζίνπ». 

13-Έγθξηζε κειέηεο θαη θαζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε πιαηείαο Μειεζίνπ» 

14-Έγθξηζε 2
νπ

 ζπγθξηηηθνύ πίλαθα γηα ηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ. 

15-Έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 19/2014 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο 

 &Λεηηνπξγίαο Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Γήκνπ Ωξσπνύ» κε ζέκα «Έγθξηζε 1
εο

 

Αλακόξθσζεο  εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014». 

16-Δπηζηξνθή ρξεκάησλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.  

17-Λήςε απόθαζεο γηα ηε δηνξγάλσζε από ην Γήκν Ωξσπνύ αζιεηηθήο εθδήισζεο κε ηίηιν:  

    «1
νο

 Ακθηάξεηνο Πνδειαηηθόο Αγώλαο Ωξσπνύ» θαη δηάζεζε  πίζησζεο. 

18-Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο γηα ηα εγθαίληα ηνπ λένπ ΚΑΠΗ Νέσλ Παιαηίσλ  

     θαη δηάζεζε πίζησζεο 

19-Έγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ππξνζβεζηηθνύ θιηκαθίνπ ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

     Καιάκνπ 

20-Έγθξηζε ηνπ 4νπ ζπγθξηηηθό πίλαθα εξγαζηώλ γηα ηε «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ  

       ΟΥΗΜΑΣΩΝ». 

 21-Έγθξηζε 3
εο

  αλακόξθσζεο  πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014    

 22-Γηαγξαθέο ηειώλ ύδξεπζεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αθηδλώλ. 

 23-Αλάζεζε  ζε εηαηξεία ηεο δηαρείξηζεο νρεκάησλ ηέινπο θύθινπ δσήο. 
  
                                           Ο  Πξόεδξνο  ηνπ Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ 

 

 

                                                           Κσλζηαληίλνο  Αλπθαληήο 


