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          Ωρωπός ,23 Δεκεμβρίου  2022 

           Αριθ. Πρωτ : 24107 

                       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 

    27 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 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- Προσαρμογή του σχεδίου του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Ωρωπού  για το 2023, 

στην εκδοθείσα επ’ αυτού γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

2-Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ωρωπού για το οικονομικό έτος 

2023. 

3-Έγκριση της υπ.αριθμ.91/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού με θέμα: 

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών έτους 2023, 

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 3546/13-12-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής 

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α». 

4-Έγκριση της υπ.αριθμ.92/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού με θέμα: 

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κ.Ε.Δ.Ω. 

έτους 2023. 

5-Έγκριση της υπ.αριθμ.93/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού με θέμα: 

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Κ.Ε.Δ.Ω. έτους 

2023». 

6- Έγκριση της υπ.αριθμ.87/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού με θέμα: 

«Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων  έτους 2021 της Κ.Ε.Δ.Ω.». 

7- Έγκριση της υπ.αριθμ.94/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού με θέμα: 

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 

της Κ.Ε.Δ.Ω.». 

8-Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών. 

9- Λήψη απόφασης επί της από 19-12-2022 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας επί του αιτήματος 

της κας. Πλυτά Παυλίνας  περί καταβολής αποζημιώσεως για ζημιές και ηθική βλάβη που 

προκλήθηκαν στην ίδια  από επίθεση αδέσποτου σκύλου. 

10- Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών διοδίων διέλευσης οχημάτων του 

Δήμου Ωρωπού από την Αττική Οδό και απαλλαγή υπολόγου. 

11- Αποδοχή ποσού 82.507,50€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για κάλυψη δαπανών 

εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 10η, 11η, 12η μηνιαία κατανομή έτους 2022 

(ΣΑΤΑ)». 
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12- Αποδοχή ποσού 68.879,00€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών, λόγω της 

επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. 

         13- Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων και απαλλαγή υπολόγων. 

         14-Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου έτους 2022 και απαλλαγή υπόλογου διαχειριστή. 

15-Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»  

 
                                                                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                                                  Ο Δήμαρχος  

                                                                                           Γεώργιος  Απ. Γιασημάκης 


