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              Βριλήσσια,  31/05/2019 
              Αριθ. πρωτ.: 9234 /31-5-2019   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Προς: 
Ως πίνακας Αποδεκτών 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
Για την 25η/2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα 
γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την  5η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 

 ΘΕΜΑ 1
ο
: «Απόδοση του υπ αριθμ. 294/2019 Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής, που αφορούσε τη σύσταση προπληρωμής για την 

αντιμετώπιση εξόδων προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο 

Ταχυδρομικό Τέλος (Prepaid) για την εύρυθμη λειτουργία της Ταμειακής 

Υπηρεσίας του Δήμου» 
 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Σ.ΔΗ.Σ.), για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων» 

 ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του Δικηγόρου κ. Κούνα 

Δημητρίου σχετικά με αίτημα του Λεωνίδα Σαράντη για αποζημίωση» 

 ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης της Δικηγόρου κ. Φιλιπποπούλου 

Διονυσίας σχετικά με  το αίτημα της κ. Κουλούρη Σταυρούλας για αποζημίωση» 

 ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης της Δικηγόρου κ. Φιλιπποπούλου 

Διονυσίας σχετικά με  το αίτημα του κ. Σαμιωτάκη Παναγιώτη για αποζημίωση» 

 ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης τoυ Δικηγόρου κ. Κούνα  

Δημητρίου για την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της υπ. αρ. 

3774/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την εκδίκαση 

της από 6-7-2011 προσφυγής με ΓΑΚ.:24816/2012 που άσκησε η εταιρεία με την 

επωνυμία « Ι.και Σ. Σκλαβενίτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» κατά του Δήμου 

Βριλησσίων» 

 ΘΕΜΑ 7
ο
:  «Εξωδικαστικός συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμής μονάδος 

μετατροπείσας σε χρήμα εισφοράς γης και καθορισμός τιμής μονάδος εισφοράς 

σε χρήμα για την ιδιοκτησία της κ. Άννας Νεονάκη με κωδικό αριθμό 

κτηματογράφησης 020322 στο Ο.Τ. 361 της περιοχής «Πάτημα» του Δήμου 

Βριλησσίων». 
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Συνημμένα: Εισηγήσεις  επί των  θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης, εκτός του 

τελευταίου. 

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της  
επιτροπής.  
Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα 
αναπληρωματικά τους. 
 
 
                                                                                                     Ο Πρόεδρος της  

 Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
            
  
        Βαφειάδης Κωνσταντίνος 
 
 
 
 
 

 

 
 


