
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πληροφορίες: κα Μαναβέλη Μαρία 

Τηλ: 2295038538 - 2295320315  

e-mail: mmanaveli@gmail.com 

 

 

           Ωρωπός , 11  Νοεμβρίου  2022 

           Αριθ. Πρωτ :20998 

                       ΠΡΟΣ  

    Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής  

1.Σαμπάνης Δημήτριος 

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  

15 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 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 316.843,42 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ΙΑ΄ κατανομή έτους 

2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. 

2- Έγκριση της υπ.αριθμ.76/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με θέμα: «Υποβολή 

τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Α’ τρίμηνο».   

3- Έγκριση της υπ.αριθμ.77/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με θέμα: «Υποβολή 

τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Β’ 

τρίμηνο».   
4- Έγκριση της υπ.αριθμ.78/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με θέμα: «Υποβολή 

τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Γ’ 

τρίμηνο».   

   5- Έγκριση υποβολής αιτήματος Δήμου Ωρωπού με σκοπό την επανένταξη  στο   πρόγραμμα  της 

ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ) επιχορήγησης  για  την  απασχόληση  μακροχρόνια   ανέργων,  ηλικίας   55-67 

ετών στα πλαίσια της Δημόσιας  Πρόσκλησης Νο. 11/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

   6-Έγκριση Πρακτικού  Ι  παραλαβής, αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής 

προσφοράς  & Πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών  για την «Προμήθεια  τροφίμων για 

τη δομή παροχής συσσιτίου του Δήμου Ωρωπού , της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού & των 

φιλοξενούμενων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ  Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και 

Λειτουργίας  Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου  Ωρωπού.  

7-Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για επέκταση Δημοτικού φωτισμού στη ΔΕ 

Πολυδενδρίου. 

8-Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΩΝ» 

   9- Λήψη απόφασης επί της από 20-10-2022 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας επί του αιτήματος 

του Χρυσούλα Χρήστου του Φώτιου περί καταβολής αποζημιώσεως για ζημιά που υπέστη το 

αυτοκίνητό του από εκσφενδονισμό πέτρας κατά τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος για καθαρισμό 

κοινόχρηστου χώρου από υπάλληλο του Δήμου Ωρωπού. 
                                                                                                           

                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                                                  Ο Δήμαρχος  

                                                                                           Γεώργιος  Απ. Γιασημάκης 
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