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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Βριλήσσια,  1  Μαρτίου  2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Αριθ. Πρωτ:  3373 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

     ΠΡΟΣ   
Ως Πίνακας Αποδεκτών 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Για την 5η/2019 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την  6/3/2019,  
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης:  
 
 
 
 ΘΕΜΑ 1ο:  «Έγκριση της αριθ. 9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην 
Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2019» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών 
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης) 

 ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 2/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην 
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών 
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης) 

 ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/14-02-2019  πρακτικού της Δημοτικής Επιτροπής   Παιδείας του 
Δήμου Βριλησσίων (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Βριλησσίων» 

 ΘΕΜΑ 4ο : «Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Παιδοτόπων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών 
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης) 

 ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων Προϋπολογισμού, που 
αφορούν σε παροχή νομικών υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 203, του Ν.4555/2018.» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης) 

 ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένης πίστωσης Προϋπολογισμού, 
οικονομικού έτους 2019, για την εκτέλεση της προμήθειας παραδοσιακών σαρακοστιανών εδεσμάτων, 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (κούλουμα), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 203, του Ν.4555/2018 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)  

 ΘΕΜΑ 7ο: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της δημόσιας σύμβασης προμήθειας      
παραδοσιακών σαρακοστιανών εδεσμάτων στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 
Καθαράς Δευτέρας 2019 (κούλουμα) βάσει του Ν. 4412/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)  

 ΘΕΜΑ 8ο : «Πρώτη (1η ) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων- Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης) 

 ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΓΚΡΙΣΗ  
ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)  

 ΘΕΜΑ 10ο: «Σημειακές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις  (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής- Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης) 

 ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ανάπλασης οδού Δαναών»  (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής- Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης) 

 ΘΕΜΑ 12ο : Οριοθέτηση χώρου για την αποκλειστική χρήση από σκυλιά στο πάρκο «ΜΙΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης 
Φυκίρης) 

 ΘΕΜΑ 13ο: «"Mείωση λογαριασμών  Ύδρευσης" (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)  
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 ΘΕΜΑ 14ο : Εισήγηση Δημάρχου για μείωση λογαριασμών ύδρευσης στα συνήθη επίπεδα» 
(Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου) 

 
Συνημμένα:  Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκτός των θεμάτων 5ο , 8ο , 13ο & 14ο . 
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

    
  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1 Τους Δημοτικούς Συμβούλους  κ.κ 

    
  ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
  ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
  ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
  ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
  ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΑΛΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
  ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
  ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
  ΦΥΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
  ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
  ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  ΜΑΪΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
  ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
  ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
  ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
  ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
  ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
  ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ 
  ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
  ΓΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
  ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
  ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΩΣΤΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  ΠΟΡΦΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΣΥΖ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
  ΠΑΖΑΡΛΗ-ΑΣΟΥΤΗ ΙΓΝΑΤΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
  ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 ΗΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ 
 ΦΑΡΑΚΛΑ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
  

2 (Γραφείο Δημάρχου) άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 

  
  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
1 Το Δήμαρχο Βριλησσίων κ. Ξενοφώντα Μανιατογιάννη 
2 Γραφείο Δημάρχου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βριλήσσια, 1/3/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3375 

 
ΠΡΟΣ  

                                                                    Τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθ. 9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» που 
αφορά στην Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2019» 

 
Στο Δήμο διαβιβάστηκε η αριθμ. 9/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»  με θέμα: «Έγκριση 
ισολογισμού Ν.Π. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 
2017» με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα ο Ισολογισμός, μαζί με την κατάσταση των αποτελεσμάτων 
χρήσης, του ανωτέρω Νομικού προσώπου. για το οικονομικό έτος 2017. 

Σύμφωνα με το άρθρο 234, παρ. 3, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, για τις αποφάσεις των 
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που αφορούν στον προϋπολογισμό, στον  απολογισμό, 
στην εκποίηση ή στην ανταλλαγή ακινήτων ή στην επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, στην 
αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή  κληροδοσιών, καθώς και στη συνομολόγηση 
δανείων, απαιτείται η έγκριση του  δημοτικού συμβουλίου.  
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθμ. 9/2019 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός & Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού Ν.Π. Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2017» με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός μαζί 
με την κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Βριλησσίων» για το οικονομικό έτος 2017. 

 

Συν.:Η αριθ. 9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
«Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

& 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Κ.Α.Α 

Ε.Τζελέπη  Ε.Τζελέπη  Ε.Χίου  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 
          ΝΙΚΟΛΑΟΣ              
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
               Ν.Π.Δ.Δ. 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ            Βριλήσσια,  8 Φεβρουαρίου 2019 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ           Αρ.Πρωτ : 57                                                                                                                 
Ταχ. Δ/νση : Ολυμπιονικών & Σπ.Λούη   
Τ.Κ.   :  15235 Βριλήσσια            ΠΡΟΣ 
Πληροφορίες    :  Κοβούση Ιωάννα    
Τηλ.  : 210 8101510-11  
Fax.  : 210 8034190 
e-mail   : kleistob@otenet.gr 
website           :  www.vrilissia-arts-sports.gr 
                                     
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ :      Αποστολή της  9 / 2019  απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου 
 
 

Σας  αποστέλλουμε αντίγραφο της 9 / 2019   απόφασης του 
 

Διοικητικού μας Συμβουλίου, με θέμα: 
 
 

 
Έγκριση ισολογισμού Ν.Π. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων οικονομικού 

έτους 2017 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Κυρίτση Ιωάννα  
                                                                 
 
 Συνημμένα 
1. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 

Δήμος Βριλησσίων 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 3/ 07.02.2019 συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Βριλησσίων 

 
Αριθμός Απόφασης 9/2019 

 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

Έγκριση ισολογισμού Ν.Π. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων 
οικονομικού έτους 2017 
 
Στα Βριλήσσια σήμερα 07 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο 
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11 Βριλήσσια, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 39/01-02-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του 
Ν.3852/2010. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ήταν: 
 
Παρόντες 
 

1. Θεοφάνης Βαγενάς, αντιπρόεδρος, δημότης (πλειοψηφίας) 
2. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, μέλος, Δημοτική Σύμβουλος (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
3. Νικόλαος Κωστούλας, ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους Παπαχρήστου Βασίλειος,  

δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
4. Παναγιώτης Κατσούλης, μέλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας)  
5. Αικατερίνη Κασιμάτη  ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους Σταμάτης Παπαζήσης, μέλος,  

(συνδυασμός πλειοψηφίας)  
6. Ηλιας Κατσαρδής, μέλος, δημότης (εκπρόσωπος αθλητικών συλλόγων)  
7. Εμμανουέλλα Ασημακοπούλου, μέλος, δημότης (εκπρόσωπος πολιτιστικών συλλόγων) 
 
Απόντες 

 
1. Παπαχρήστου Βασίλειος, μέλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
2. Ιγνατιος Παζαρλής-Ασούτης, μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος, (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
3. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος, (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
4. Σταμάτης Παπαζήσης, μέλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
5. Ιωάννα Λιανού, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας) 
6. Θωμάς Γούβαλης, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας) 
7. Ιωάννης Μπράνης, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας) 
8. Μάρκος Κρητικός, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας)  
9. Τρύφων Παπαδόπουλος, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας)  

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κ. Κοβούση Ιωάννα, υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ορισθείσα με την 4/2018 
απόφαση Προέδρου για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του διοικητικού 
συμβουλίου τα εξής : 
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/95, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 
3871/2010, όλοι οι Δήμοι και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν χαρακτηρισθεί, από την 
01η Ιανουαρίου του 2011, ως «φορείς γενικής κυβέρνησης». 
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Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο διοικητικό και στο δημοτικό 
συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 
 
Oι υπηρεσίες και οι εξωτερικοί συνεργάτες – λογιστές του Ν.Π.Δ.Δ. προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου με αποτέλεσμα να μου υποβάλλουν, με 
την ιδιότητα του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ., τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2017, βάσει της 
διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2017 επεβλήθησαν για έλεγχο στην Ανώνυμη Εταιρεία με την 
επωνυμία ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ, συνεργαζόμενοι ορκωτοί λογιστές και συγκεκριμένα στον Ο.Ε.Λ κ. Μανιάτη Αντώνιο 
με  Α.Μ. ΣΟΕΛ 52091  που έχει αναλάβει τον έλεγχό τους, σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 39/2018 απόφαση 
του Διοικητικού μας Συμβουλίου και το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 240/2018 συμφωνητικό εργασίας με την εν λόγω 
εταιρία, ο οποίος αφού διενέργησε τον έλεγχό του, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και μας παρέδωσε 
την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ο.Ε.Λ.που βρίσκεται, ενυπόγραφο, στο κάτω μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που επισυνάπτονται μαζί με την παρούσα 
εισήγηση.   
 
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον ελεγμένο 
από ορκωτούς λογιστές, Ισολογισμό του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων 
οικονομικού έτους 2017 μαζί με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και παρακαλώ για την έγκρισή 
τους. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Α.ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης 11.149,25 10.861,37 287,88 11.149,25 10.429,64 719,61 Ι. Κεφάλαιο 25.623,49 25.623,49

11.149,25 10.861,37 287,88 11.149,25 10.429,64 719,61 25.623,49 25.623,49

Γ.ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις 3.Δωρεές παγίων 0,01 0,01

3.Κτίρια-τεχν.έργα 16.687,73 6.883,70 9.804,03 16.687,73 6.216,19 10.471,54 0,01 0,01
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 86.180,19 61.434,70 24.745,49 80.064,07 50.181,97 29.882,10
Σύνολο ακιν/σεων 102.867,92 68.318,40 34.549,52 96.751,80 56.398,15 40.353,64 ΙV.Αποτελέσματα σε νέο

Υπόλοιπο ελλείμματος/πλεονάσματος χρήσεως -80.474,23 97.887,01
Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓΙΙ) 34.549,52 40.353,64 Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγ.χρησεων 144.194,67 46.307,66

63.720,44 144.194,67
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 89.343,94 169.818,17

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ  ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 

ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού 23.897,46 21.651,50
5.Χρεώστες διάφοροι 267,71 28,62 2.Λοιπές προβλέψεις 18.822,16 23.264,24

267,71 28,62 42.719,62 44.915,74

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

IV.Διαθέσιμα ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 231.326,33 268.966,76 1.Προμηθευτές 85.541,78 61.416,01

231.326,33 268.966,76 5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη 4.745,34 5.357,15
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙΙ+ΔΙV) 231.594,04 268.995,38 6.Ασφαλ.οργανισμοί 14.714,64 8.505,06

8.Πιστωτές διαφοροι 28.166,94 16.111,17
133.168,70 91.389,39

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 133.168,70 91.389,39

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα 1.199,18 3.945,33
Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού 1.199,18 3.945,33

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 266.431,44 310.068,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 266.431,44 310.068,63

τρέχουσα χρήση 
2017

προηγούμενη 
χρήση 2016

Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης Καθαρά αποτελέσματα χρήσης(έλλειμμα) -79.919,70 97.946,29
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 55.415,00 81.701,67 Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων(πλεονασμάτων) 144.194,67 46.307,66
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 450.000,00 466.495,40 Σύνολο 64.274,97 144.253,95
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 472.147,27 354.541,00 Μείον

33.267,73 193.656,07 1.Φόρος εισοδήματος -554,53 -59,28
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης 13.803,50 4.800,00 Πλεόνασμα  σε νέο 63.720,44 144.194,67

47.071,23 198.456,07

Μείον 1.Έξοδα διοικ.λειτ. 132.561,57 98.728,71
3.Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων 942,33 401,88

133.503,90 99.130,59
Μερικά αποτ.εκμ/σης -86.432,67 99.325,48

Πλέον

4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα 1.912,17 204,33
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1.912,17 204,33
Μείον

3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα 23,80 1.888,37 0,00 204,33
-84.544,30 99.529,81

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα          ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                  
1.Έκτακτα & ανόργ.έσοδα 182,52 0,00 ΑΙ 569279
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων 0,00 705,70
4.Έσοδα από προβλ.προηγ.χρησ. 14.942,08

15.124,60 705,70 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Μείον

4.Προβλέψεις γιά εκτ.κινδ. 10.500,00 4.624,60 2.289,22 -1.583,52
-79.919,70 97.946,29

Μείον
Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων 12.351,97 8.155,86 0,00 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛAΟΣ
Μείον :οι από αυτές ενσωμα.στο λειτ.κόστος 12.351,97 0,00 8.155,86 0,00 ΑΖ 994150
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ -79.919,70 97.946,29

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.
Μέλος της Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Χ.  ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ  ΣΟΕΛ  52091

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό  Συμβούλιο του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

προηγούμενη χρήση 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2017 -  31/12/2017. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ     ....../......./ 2018

ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)

Ολικά αποτ/τα ( ζημιές) εκμ/σης

Μικτά αποτ/τα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

Σ 248937

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016

τρέχουσα χρήση 2017

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσμάτων
και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου
2017, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής
μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως
αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η
οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς
και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές
και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 
 
 την εισήγηση του Προέδρου  
 την κείμενη νομοθεσία 

Αποφασίζει 
Ομόφωνα 

 
 

Εγκρίνει την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Ισολογισμό του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2017  

 
 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 
 
 την εισήγηση του Προέδρου  
 την κείμενη νομοθεσία 

 
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    9 / 2019 

Αρ.Πρωτ : 57/08-02-2019 
 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω 
 
 

Η Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Ιωάννα Κυρίτση 

                     
Τα Μέλη 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Θεοφάνης Βαγενάς,  
2. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 
3. Νικόλαος Κωστούλας, 
4. Παναγιώτης Κατσούλης,  
5. Αικατερίνη Κασιμάτη,  
6. Ηλιας Κατσαρδής,  
7. Εμμανουέλλα Ασημακοπούλου,  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Κυρίτση Ιωάννα  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βριλήσσια, 1/3/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3376 

 
ΠΡΟΣ  

                                                                    Τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 2/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» που 
αφορά στην Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017» 

 
Στο Δήμο διαβιβάστηκε η αριθμ. 2/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: «Έγκριση 
απολογισμού Ν.Π. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 
2017» με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα ο Απολογισμός του, για το οικονομικό έτος 2017, με 
συνοδευτικό τον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα έτους 2017. 
Σύμφωνα με το άρθρο 234, παρ. 3, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, για τις αποφάσεις των διοικητικών 
συμβουλίων των νομικών προσώπων που αφορούν στον προϋπολογισμό, στον  απολογισμό, στην 
εκποίηση ή στην ανταλλαγή ακινήτων ή στην επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, στην αποδοχή 
κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή  κληροδοσιών, καθώς και στη συνομολόγηση δανείων, 
απαιτείται η έγκριση του  δημοτικού συμβουλίου.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθμ. 2/2019 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός & Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: «Έγκριση απολογισμού Ν.Π. Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2017» με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» για το οικονομικό έτος 
2017. 
Συν. 1) Η αριθ. 2/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου  
        2) Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακα έτους 2017 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

& 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Κ.Α.Α 

Ε.Τζελέπη  Ε.Τζελέπη  Ε.Χίου  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 
          ΝΙΚΟΛΑΟΣ              
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ 
 

 

 



 

11 
 

 
 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
               Ν.Π.Δ.Δ. 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ            Βριλήσσια,  8 Φεβρουαρίου 2019 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ           Αρ.Πρωτ : 50                                                               
Ταχ. Δ/νση : Ολυμπιονικών & Σπ.Λούη   
Τ.Κ.   :  15235 Βριλήσσια            ΠΡΟΣ 
Πληροφορίες    :  Κοβούση Ιωάννα    
Τηλ.  : 210 8101510-11  
Fax.  : 210 8034190 
e-mail   : kleistob@otenet.gr 
website           :  www.vrilissia-arts-sports.gr 
                                     
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ :      Αποστολή της  2 / 2019  απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου 
 
 

Σας  αποστέλλουμε αντίγραφο της 2 / 2019   απόφασης του 
 

Διοικητικού μας Συμβουλίου, με θέμα: 
 
 

 
Έγκριση απολογισμού Ν.Π. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων 
οικονομικού έτους 2017 

 
 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Κυρίτση Ιωάννα  
                                                                 
 
 Συνημμένα 
2. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Δήμος Βριλησσίων 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/ 07.02.2019 συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Βριλησσίων 

 
Αριθμός Απόφασης 2/2019 

 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

Έγκριση απολογισμού Ν.Π. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων 
οικονομικού έτους 2017 
 
Στα Βριλήσσια σήμερα 07 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο 
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11 Βριλήσσια, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 37/01-02-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του 
Ν.3852/2010. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ήταν: 
 
Παρόντες 
 

8. Θεοφάνης Βαγενάς, αντιπρόεδρος, δημότης (πλειοψηφίας) 
9. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, μέλος, Δημοτική Σύμβουλος (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
10. Νικόλαος Κωστούλας, ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους Παπαχρήστου Βασίλειος,  

δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
11. Παναγιώτης Κατσούλης, μέλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας)  
12. Αικατερίνη Κασιμάτη  ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους Σταμάτης Παπαζήσης, μέλος,  

(συνδυασμός πλειοψηφίας)  
13. Ηλιας Κατσαρδής, μέλος, δημότης (εκπρόσωπος αθλητικών συλλόγων)  
14. Εμμανουέλλα Ασημακοπούλου, μέλος, δημότης (εκπρόσωπος πολιτιστικών συλλόγων) 
 
Απόντες 

 
10. Παπαχρήστου Βασίλειος, μέλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
11. Ιγνατιος Παζαρλής-Ασούτης, μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος, (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
12. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος, (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
13. Σταμάτης Παπαζήσης, μέλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας) 
14. Ιωάννα Λιανού, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας) 
15. Θωμάς Γούβαλης, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας) 
16. Ιωάννης Μπράνης, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας) 
17. Μάρκος Κρητικός, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας)  
18. Τρύφων Παπαδόπουλος, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας)  

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κ. Κοβούση Ιωάννα, υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ορισθείσα με την 4/2018 
απόφαση Προέδρου για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του διοικητικού 
συμβουλίου τα εξής : 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ., Ν.3463/2006, εκείνος που ενεργεί την ταμιακή 
υπηρεσία του ΝΠΔΔ υποβάλλει δια του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο λογαριασμό της διαχείρισης 
του οικονομικού έτους που έληξε. 

 Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το Π.Δ. του άρθρου 175, 
παρ.21, του Δ.Κ.Κ.. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν 
γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμιακή υπηρεσία. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παραλάβει τον απολογισμό με όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία αποφασίζει με απόφασή του για την έγκριση του απολογισμού. 

 Ο απολογισμός μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.3202/2003 του ΝΠΔΔ για το οικ. έτος 2017 μέσα στις προβλεπόμενες 
προθεσμίες υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 

 Με βάση τα ανωτέρω θέτουμε υπόψη του Δ.Σ. τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα του Ν.Π. «Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» οικ. έτους 2016 από την έναρξη λειτουργίας του νέου Ν.Π., 
ο οποίος συντάχθηκε από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων και ο οποίος συνοδεύεται από 
την κίνηση λογαριασμού της τράπεζας για την συμφωνία του χρηματικού υπολοίπου. 
 
 
Παρακαλούμε για λήψη απόφασης με την οποία να εγκρίνει τον απολογισμό του Ν.Π. Πολιτιστικός και 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2017. 
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Η Πρόεδρος 
 

Κυρίτση Ιωάννα  
 

Κωδικοί αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός Απολογισμός
0 Τακτικά Έσοδα 570.710,96 507.040,35
1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 23.203,20 13.803,50
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 0,00 0,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 0,00 0,00
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 172.800,00 161.251,36
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 216.741,73 268.966,72
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 0,00 0,00

983.455,89 951.061,93

Κωδικοί αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός Απολογισμός
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 275.150,00 288.870,14
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 236.500,00 155.432,11
63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 84.000,00 50.827,21
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 1.000,00 7,70
66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 45.000,00 18.931,43
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 0,00 0,00
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 97.100,00 37.856,61
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 173.300,00 162.245,38

Επενδύσεις
71 Αγορές 62.000,00 5.551,92
73 Έργα 0,00 0,00
74 Μελέτες 0,00 0,00
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00 0,00
9111 Αποθεματικό 9.405,89 0,00

983.455,89 719.722,50

231.339,43

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΌΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ: Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ για το έτος: 2017  

Σύνολo Πόρων

Σύνολo εξόδων και πληρωμών

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2017
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

 
 την εισήγηση του Προέδρου  
 την κείμενη νομοθεσία 

Αποφασίζει 
Ομόφωνα 

 
εγκρίνει τον απολογισμό του Ν.Π. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 

Βριλησσίων οικονομικού έτους 2017  
 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    2 / 2019 
Αρ.Πρωτ : 50/08-02-2019 

 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 
κατωτέρω 

 
Η Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Ιωάννα Κυρίτση 
                     

Τα Μέλη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Θεοφάνης Βαγενάς,  
9. Αθηνά 

Ανδρουτσοπούλου, 
10. Νικόλαος Κωστούλας, 
11. Παναγιώτης Κατσούλης,  
12. Αικατερίνη Κασιμάτη,  
13. Ηλιας Κατσαρδής,  
14. Εμμανουέλλα 

Ασημακοπούλου,  
 

Ακριβές Απόσπασμα 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Κυρίτση Ιωάννα  
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ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                     Βριλήσσια  26/02/2019 
ΔHΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                       
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                      Αρ. Πρωτ.:1 
Πληρ.:Ι.Μπέλμπα 
Δ/νση:Δημ.Βερνάρδου 23 
ΤΚ.15235                                                                         Προς 
ΤΗΛ.:2132050529                                                                                                                    
ΦΑΞ: 213205051 
Email:belba@vrilissia.gr                            Τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου         
                                                                                                                                                                 
 
 
 
Θέμα 3o:   Αποστολή  του υπ’αριθμ. 1/14-02-2019  πρακτικού της Δημοτικής 
Επιτροπής    Παιδείας. 

 
 
 

 Έχοντας υπόψη: 
  
1) Το άρθρο 3 της υπ’αριθμ. ΟΙΚ.38347/2018 ΚΥΑ (Εσωτερικών- Οικονομικών), 
(ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018), που αφορά ειδικές οδηγίες κατάρτισης του 
προϋπολογισμού έτους 2018, στο τμήμα Π/Υ εσόδων-εξόδων για επιχορηγήσεις. 
2)Την υπ’αριθμ. 248/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019.  
3)Την υπ’αριθμ.πρωτ.118241/37253/22-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Βριλησσίων.  
4)Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1566/85 και ΥΠ.Ε.Π.Θ Δ4/86(ΦΕΚ 81/1986 
τεύχος Β), με τις οποίες η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των 
Σχολικών Επιτροπών. 
 
Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του υπ΄αριθμ. 1/14-02-2019 πρακτικού του 
Συμβουλίου της Δ.Ε.Π που περιλαμβάνει: 
 
α)Ετήσια ποσόστωση κατανομής των ΚΑΠ για τις Σχολικές Επιτροπές του 
Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2019, με επέκταση στις τακτικές και 
έκτακτες επιχορηγήσεις του που αφορά την επιχορήγηση λειτουργικών και 
επισκευαστικών αναγκών της Α ΄και 2ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου 
Βριλησσίων. 
 
β)Έγκριση παραχώρησης χώρων Α’ Σχολικής Επιτροπής. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να λάβετε σχετική απόφαση. 
 
 

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Π 
 
 

Χαντζάρα Σοφία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Βριλήσσια 14/02/2019 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2019 
 
Στα Βριλήσσια στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Δημ.Βερνάρδου 
αρ.23, σήμερα 14/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 
Βριλησσίων, κατόπιν της υπ’αριθμ. 1-08/02/2019 έγγραφης πρόσκλησης της 
Προέδρου με τα εξής θέματα:  
1) Ετήσια ποσόστωση κατανομής των ΚΑΠ και για τις Σχολικές Επιτροπές 
του Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2019, με επέκταση στις 
τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του που αφορούν την επιχορήγηση 
λειτουργικών και επισκευαστικών αναγκών της Α ΄και 2ης Σχολικής 
Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων. 
2)Έγκριση παραχώρησης χώρων Α΄ Σχολικής Επιτροπής. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι τα παρόντα μέλη 
ήταν περισσότερα από τα απόντα και συγκεκριμένα επί συνόλου οκτώ (8) μελών 
παρευρέθησαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη.  
 
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας   είναι :   
1. Σοφία Χαντζάρα- Πρόεδρος. 
2. Παρασκευοπούλου  Παναγιώτα-Αντιπρόεδρος . 
3. Χρηστάκης Αναστάσιος-Εκπρόσωπος  Δ/θμιας  Εκπαίδευσης. 
4. Καλογεράκη Ευαγγελία-Εκπρόσωπος  Π/θμιας Εκπαίδευσης. 
5. Γεωργόπουλος  Σωτήριος - Εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπ/κών «Ο Περικλής».                                         
6. Κούβαρη  Ευαγγελία -Εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Β’ Αθήνας. 
7. Κυζερίδη Χέρεν Μελπομένη- Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων. 
8. Παπαπούλου Νικολίτσα-Εκπρόσωπος των Επαγγελματοβιοτεχνών.  
 
Απόντες :  
1.Κούβαρη Ευαγγελία-Εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Β΄ Αθήνας. 
2.Κυζερίδη Χέρεν Μελπομένη-Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων. 
   
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και κράτησε πρακτικά η υπάλληλος του Δήμου  
Βριλησσίων κ. Μπέλμπα Ιωάννα.  
 
Αμέσως μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης θέτοντας για συζήτηση τα εντός ημερησίας διάταξης θέματα: 
1) Ετήσια ποσόστωση κατανομής των ΚΑΠ και για τις Σχολικές Επιτροπές 
του Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2019, με επέκταση στις 
τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του που αφορούν την επιχορήγηση 
λειτουργικών και επισκευαστικών αναγκών της Α ΄και 2ης Σχολικής 
Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων. 
2)Έγκριση παραχώρησης χώρων Α΄ Σχολικής Επιτροπής. 
 
 

Σχετικά με το πρώτο θέμα 
Έχοντας υπόψη :  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’αριθμ.ΟΙΚ.38347/2018 ΚΥΑ (Εσωτερικών-
Οικονομικών),(ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018), που αφορά ειδικές οδηγίες κατάρτισης 
του προϋπολογισμού έτους 2018, στο τμήμα Π/Υ εσόδων-εξόδων για 
επιχορηγήσεις. 
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2) Την υπ’αριθμ. 248/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019. 
3)Την υπ’αριθμ.πρωτ.118241/37253/22-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Βριλησσίων.  
4) Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1566/85 και ΥΠ.Ε.Π.Θ Δ4/86(ΦΕΚ 81/1986 
τεύχος Β), με τις οποίες η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των 
Σχολικών Επιτροπών. 
5) Τα δεδομένα του σχολικού έτους 2018-2019 όπως αριθμό  μαθητών, αριθμό 
αιθουσών, παλαιότητα κτιρίων, καθώς και τις  ειδικές ανάγκες των σχολικών 
μονάδων  (άρθρο 2 ,  της 8440/324.2.2011 Υπουργικής Απόφασης). 
6) Το υπ΄αριθμ. 1/12-03-2018 πρακτικό της Δ.Ε.Π περί «Κατανομής ετήσιας 
τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές  έτους  2018»  με την οποία  τα 
ποσοστά κατανεμήθηκαν ως εξής: 
     *Α’  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  : 56% 
    *2η  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  : 44% 
7)Το υπ’ αριθμ. 15/21.02.2018 έγγραφο της Α Σχολικής Επιτροπής  περί δαπανών 
για την υλοποίηση του θεσμού Σχολικού Τροχονόμου  στα δημοτικά από το οποίο 
προκύπτει ότι η αμοιβή των σχολικών τροχονόμων ετησίως ανέρχεται  στο ποσό 
των 12.592,00€ ( 176€/μήνα Χ 8 σχολικούς τροχονόμους Χ 9 μήνες 
=12.592,00€).Ισχύει και για το σχολικό έτος 2018-2019. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκαν οι εξής προτάσεις: 
1)Οι μεν τακτικές επιχορηγήσεις (από τους ΚΑΠ) που αφορούν χρηματοδότηση για 
τις λειτουργικές δαπάνες της Α ΄και 2ης Σχολικής Επιτροπής παραμένουν ως έχουν, 
δηλαδή: 

 A΄Σχολική Επιτροπή:56% 
 2η Σχολική Επιτροπή:44% 

2) Οι δε τακτικές επιχορηγήσεις του Δήμου (ΦΗΧ κλπ.) και η χρηματοδότηση που 
αφορά «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» κατανέμονται ως εξής: 
 

 Α΄Σχολική Επιτροπή:58% 
 2η Σχολική Επιτροπή:42% 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και με την τηλεφωνική παρέμβαση και  συναίνεση 
αφενός της κυρίας Κούβαρη Ευαγγελίας (Εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ Β ΄Αθήνας) και 
αφετέρου της κυρίας Κυζερίδη Χέρεν Μελπομένης (Εκπρόσωπο της Ένωσης 
Γονέων), η επιτροπή 
 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1)  Οι μεν τακτικές επιχορηγήσεις (από τους ΚΑΠ) που αφορούν χρηματοδότηση 
για τις λειτουργικές δαπάνες της Α’ και 2ης Σχολικής παραμένουν ως έχουν, 
δηλαδή:  

 A’ Σχολική Επιτροπή Δήμου  Βριλησσίων : 56% 
 2η  Σχολική Επιτροπή  Δήμου Βριλησσίων: 44% 

2) Οι δε τακτικές επιχορηγήσεις του Δήμου (ΦΗΧ κλπ.) και η χρηματοδότηση που 
αφορά «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» κατανέμονται ως εξής: 

 Α΄ Σχολική Επιτροπή:58% 
 2η Σχολική Επιτροπή :42% 

3)Στα ανωτέρω ποσοστά κατανομής δε θα συμπεριληφθεί το ποσό της 
επιχορήγησης που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων 
που θα αποδοθεί εξ ολοκλήρου στην Α΄ Σχολική Επιτροπή. 
Σχετικά με το δεύτερο θέμα 
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Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1566/85 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 18794/90 
3) Τις διατάξεις Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/2010) 
4) Την υπ’ αριθμ. Δ4/170/05.05.1998 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ 
5) Την υπ’ αριθμ. Δ4/1171/19.12.84 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ 
6) Την υπ’ αριθμ. Γ1/210/20.02.98 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ 
7) Αριθμ .Πρωτ. 37495/20.11.2015 Έγγραφο Δ/νσης Οικονομικών 
8) Τις διατάξεις του Ν.1894/1990 
9) Τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.1566/85 
 
Η Σχολική Επιτροπή μπορεί να παραχωρεί σχολικούς χώρους: 
1)Σε εσωσχολικούς φορείς: Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, ΕΛΜΕ, ΕΛΓΕ, Σύλλογοι δασκάλων-νηπιαγωγών, μαθητικές 
κοινότητες, κ.λ.π. 
2)Σε εξωσχολικούς φορείς: Τοπικούς Συλλόγους, αθλητικά σωματεία, κ.λ.π. 
Είναι δυνατή η παραχώρηση χώρων των λειτουργούντων σχολείων για μικρό 
χρονικό διάστημα σε εξωσχολικούς φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα για τη 
διεξαγωγή εξετάσεων ή την πραγματοποίηση σεμιναρίων συναφούς περιεχομένου 
με το χαρακτήρα και το πνεύμα της εκπαιδευτικής κοινότητας με εξατομίκευση της 
έγκρισης για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και εφόσον δε θα δηλώσουν ως έδρα 
τους τα σχολεία, όπου θα αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.    
 
Σύμφωνα με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο και την υπ’ αριθμ 44/2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α ΄Σχολικής Επιτροπής, καθώς 
και τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Βριλησσίων, ύστερα από διαλογική συζήτηση, η επιτροπή   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
  Την παραχώρηση σχολικού χώρου στο Σύλλογο Αιμοδοτών και Δωρητών 
Οργάνων «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Βριλησσίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων. 
 
Επίσης  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Η παραχώρηση αιθουσών σχολείων στις Δημοτικές Παρατάξεις να δίδεται με 
απόφαση του Δημοτικού και μόνο  Συμβουλίου, στο Προεδρείο του οποίου θα 
κατατίθενται οι εκάστοτε αιτήσεις παραχώρησης. 
 
Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
 
Η Πρόεδρος                    Η Αντιπρόεδρος                              Τα Μέλη       
                          
Χαντζάρα Σοφία        Παρασκευοπούλου Παναγιώτα          1. Χρηστάκης  Αναστάσιος 
                                                                                    2. Καλογεράκη Ευαγγελία 
                                                                                    3. Γεωργόπουλος Σωτήριος 
                                                                                    4. Κούβαρη Ευαγγελία  
                                                                                    5. Κυζερίδη-Χέρεν      
                                                                                      Μελπομένη 
                                                                                    6. Παπαπούλου   

Νικολίτσα 
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                                                                                                               ΗΜ. 20  /  2 /2019 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2526 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
Δ/νση Διοικητικών και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Πληρ. Π. Παππά                                                                              
Τηλ.2132050524/500  
                                                                                                                            Προς: 
                                                                                                              -κ.  Γενικό Γραμματέα 
                                                                                                               -κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 
                                                                                                              - & Ανθρωπίνων πόρων 
                                                                                                              - κ.  Αντιδήμαρχο Τεχνικών 
                                                                                                                     Υπηρεσιών 
 
 
           ΘΕΜΑ 4o: « Σύσταση Επιτροπής ελέγχου παιδότοπων » 
            ΣΧΕΤ :  «Η υπ.αρ.36873/2-7-2007(ΦΕΚ1364/2-8-2007 τεύχος Β) καθορισμός των όρων,  
των προϋποθέσεων ,της διαδικασίας ,των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
παιδότοπων» 
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ για  τον έλεγχο και τη 
βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας απόφασης, αρμόδια είναι 
τα ελεγκτικά όργανα της αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις που την 
ανωτέρω άδεια χορηγεί ο δήμος ή η κοινότητα, αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι η 
δημοτική αστυνομία και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, το όργανο που ορίζεται 
για το σκοπό αυτό από το συμβούλιο του οικείου δήμου ή της κοινότητας και 
αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς. Τον υγειονομικό έλεγχο στους 
παιδότοπους της παρούσας ασκούν τα όργανα που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ενώ τον έλεγχο της τήρησης των όρων ασφαλείας των 
παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών, ασκεί ο αναγνωρισμένος φορέας για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της 
παιχνιδοκατασκευής και των παιχνιδιών. 
 
Παρακαλούμε για τη σύσταση της ανωτέρω επιτροπής. 
 
                                                                             Η προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών και Κοινωνικών 
                                                                                                 Υπηρεσιών 
 
 
                                                                                               Ερασμία Χίου 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βριλήσσια, 28/02/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3102 

 
ΠΡΟΣ  

                                                                    Τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένης πίστωσης 
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, για την εκτέλεση της προμήθειας 
παραδοσιακών σαρακοστιανών εδεσμάτων, στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (κούλουμα), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 203, του Ν.4555/2018 
 

 
Σχετικές Διατάξεις: -Ν. 4555/2018, άρθρο 203, παρ. 1 

-Το με αριθμ.πρωτ.39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου                
Εσωτερικών 

            - Ν.3463/2006, άρθρο 158 
            

Η Διεύθυνση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει συντάξει την υπ’ 
αριθ. 43/2019 μελέτη για την εκτέλεση της προμήθειας παραδοσιακών 
σαρακοστιανών εδεσμάτων εκδήλωσης εορτασμού Καθαράς Δευτέρας (κούλουμα)», 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είθισται να διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος 
Βριλησσίων για τους κατοίκους της πόλης στο θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη». 

   Σύμφωνα με την ανωτέρω συνταχθείσα μελέτη, η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.597,10 € πλέον ΦΠΑ (13% και 24%) το ποσόν 
των 347,44 €, ήτοι συνολική δαπάνη 1.944,54 ευρώ. Θα βαρύνει δε τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 
00.6434.01 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» όπου υπάρχει 
εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

 τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 158, του Ν.3463/2006 «(ΦΕΚ – 
114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» με 
την οποία προβλέπονταν τα εξής: 
«Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς 
του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να 
διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την 
πληρωμή δαπανών, που αφορούν: 
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, 
ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που 
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οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική 
του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και 
οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών 
ενδιαφερόντων των κατοίκων του.β) Όμοιες εκδηλώσεις που 
οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.γ) 
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών 
ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του 
Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων.δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο 
μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.» 

 την παρ. 2, του άρθρου 203 του Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18, 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» με 
την οποία ορίζεται ότι «Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 
του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του 
άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο 
ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της 
πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 

 την παρ. 1, του άρθρου 203, του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-
07-2018, ΤΕΥΧΟΣ Α΄) σύμφωνα με την οποία η περίπτωση ε΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
Ειδικότερα ο Δήμαρχος: 
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων 
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 
αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται 
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της 
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση 
του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται 
ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και 
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης 
του προϋπολογισμού». 

 το με αριθμ.πρωτ.39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του 
Ν.4555/2018 (Α’133)»  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Με το άρθρο 
203 επιλύονται ζητήματα που προέκυψαν κατόπιν της έκδοσης του 
π.δ.80/2017 αναφορικά με την έννοια και τα καθήκοντα του διατάκτη 
στους δήμους. Με την αντικατάσταση της περίπτωσης ε' της παρ. 1 
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του άρθρου 58 του ν.3852/2010, απονέμεται αποκλειστικά στο 
δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 
και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
πιστώσεων, με την έκδοση μόνον της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται 
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι 
τέτοιο είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 
εξειδίκευση της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν από την 
απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου.» 

 το γεγονός ότι μεταξύ των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4555/2018 που έχουν 
αναρτηθεί στο ΥΠ.ΕΣ ετέθη σχετικό ερώτημα για τον προσδιορισμό 
των Εξειδικευμένων πιστώσεων με βάση το αναλυτικότερο δυνατό 
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού, δεδομένου του ότι 
αυτές απαιτούν έγκριση και διάθεση από το Δ.Σ.. και ότι ως απάντηση 
του Υπουργείου στο ανωτέρω τεθέν ερώτημα εδόθη η εξής: 
 
«Το δημοτικό συμβούλιο δεν διαθέτει πιστώσεις σε καμία περίπτωση, 
μπορεί όμως να χρειασθεί να εξειδικεύσει μια πίστωση, εάν αυτή δεν 
είναι επαρκώς εξειδικευμένη. Ως προς την έννοια της εξειδικευμένης 
πίστωσης σημειώνονται τα ακόλουθα: Κατ’ αρχήν, όλες οι πιστώσεις 
του προϋπολογισμού είναι ειδικευμένες και η εξειδίκευση αυτή 
επιτυγχάνεται με την ταξινόμησή τους σε καθορισμένους εκ των 
προτέρων αναλυτικούς κωδικούς αριθμούς (άρθρο 51 παρ. 2 περίπτ. 
α΄ ν.4270/2014). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις πιστώσεων, για τις 
οποίες το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει εξαντλήσει την αποφασιστική 
του αρμοδιότητα κατά την έγκριση του προϋπολογισμού και πρέπει 
πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης να επανέλθει με χωριστή 
απόφαση, διότι η έκδοση της απόφασης αυτής προβλέπεται από 
διατάξεις που δεν έχουν καταργηθεί. Π.χ. για τις δαπάνες της παρ. 3 
του άρθρου 158 του ΔΚΚ, ναι μεν το δημοτικό συμβούλιο παύει να 
ενεργεί ως διατάκτης των σχετικών πιστώσεων (άρθρο 203 παρ. 2 
ν.4555/2018), παραμένει όμως η αρμοδιότητά του να αποφασίσει 
ποιές συγκεκριμένες δράσεις, εκδηλώσεις, εορτές, φιλοξενίες, 
επιχορηγήσεις κ.λπ. θα λάβουν χώρα και θα χρηματοδοτηθούν από 
τις πιστώσεις αυτές. Αντίθετα, οι προμήθειες, οι υπηρεσίες και τα έργα 
αποτυπώνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό, επομένως για τη 
διάθεση των πιστώσεων που αφορούν τις συμβάσεις αυτές δεν 
απαιτείται προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, όπως 
άλλωστε ορίζεται ρητά στο νόμο (άρθρο 206 παρ. 1 ν.4555/2018)». 

 την 248/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ.: 
6ΙΛΨΩ9Ρ-69Φ) και την με αριθ. 118241/37253/22-01-2019 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2019 και στον 
οποίο εγγράφηκε πίστωση στον Κ.Α 00.6434.01 με τίτλο «Λοιπές 
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» ύψους 2.000 ευρώ 

 το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κωδικός χρήζει προσδιορισμού σε 
αναλυτικότερο επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού, όπως 
επιτάσσει ο νεοψηφισθείς νόμος, και, εφόσον δεν απαιτείται πλέον η 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της δαπάνης και 
διάθεση της πίστωσης, είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί εξειδίκευσης της εν λόγω πίστωσης. 
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παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως προβεί στην εξειδίκευση πίστωσης 
ύψους  1.944,54 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.01 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων», για την αντιμετώπιση της δαπάνης που θα προκύψει για την 
εκτέλεση της προμήθειας παραδοσιακών σαρακοστιανών εδεσμάτων, στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (κούλουμα), κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 203, του Ν.4555/2018. 
 
 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

Νικόλαος Μπαρμπούνης 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
&ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΗΜΕΡ.      28-02-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ          
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3175 

 
                                                                                                         ΠΡΟΣ 
                                                                                         Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 
ΘΕΜΑ 7o: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της δημόσιας σύμβασης προμήθειας      

παραδοσιακών σαρακοστιανών εδεσμάτων στο πλαίσιο της εκδήλωσης για 
τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας 2019 (κούλουμα) βάσει του Ν. 4412/2016 
 

Σχετικές Διατάξεις: Άρθρο 65, Ν. 3852/2010 
        Άρθρο 221, Ν. 4412/2016 
 
Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ορίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν 
στο Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή 
άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.  
 
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και ειδικότερα με την παρ. 11, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι 
για την  παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής 
ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του 
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.  
 
Τα γνωμοδοτικά όργανα της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, 
συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον 
φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε 
ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε 
ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή 
συμβάσεων…. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα 
μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται 
 
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, 
ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς 
και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 
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Με την παρ. 6 ορίζεται ότι για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις 
αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 
 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται 
ότι για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 
4024/2011 (A' 226). 
 
Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών 
μετά από κλήρωση. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια παραδοσιακών σαρακοστιανών 
εδεσμάτων στα πλαίσια της εκδήλωσης για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας 2019 
(κούλουμα), αποτελούμενη από τους: 
 
 Καλλίτση Θεοδόσιο, υπάλληλο του Δήμου κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών 

αναπληρούμενο από τον Τσιρίκο Σπυρίδωνα, υπάλληλο του Δήμου κλάδου Δ.Ε. 
Οδηγών, 

 Κοντομάρη Αλέξανδρο, υπάλληλο του Δήμου κλάδου Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργου, αναπληρούμενο από την Καλουμέρη Ευδοκία, υπάλληλο του Δήμου, κλάδου Δ.Ε. 
Διοικητικού 

 Μαρίνο Γεώργιο, υπάλληλο του Δήμου κλάδου Δ.Ε. Εποπτών Καθαριότητας,  
αναπληρούμενο από τον Καραπάνο Ευάγγελο, υπάλληλο του Δήμου, κλάδου Υ.Ε. 
Επιστατών 
 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Καλλίτσης Θεοδόσιος 
 
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Γνωμοδότηση για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της 
παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της 
έκπτωσης του αναδόχου. 

 Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή 
των άρθρων 206 έως 215 του Ν. 4412/2016 

 Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους 
του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη 
σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο 

 Παρακολούθηση και έλεγχο της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της 
σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου  

 Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
 Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής 

 
Με εντολή Δημάρχου 

Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

Νικόλαος Μπαρμπούνης 
 

Εισηγητής  
 

Αναπλ. Προϊσταμένη 
Λογιστηρίου & 
Εκκαθάρισης 

Δαπανών 

Προϊστάμενος Δ/νσης  
Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 
 
 

  

 Όλγα Παναγιωτίδου Γεώργιος Κρικώνης 
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Ελληνική   
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ 
Πληροφορίες: Μαρία Μουστάκα 
Διεύθυνση: Δημ. Βερνάρδου 23 
Τηλ. : 213 2050536, 538, 570 
Email:  moustaka.m@vrilissia.gr 

                                                 Βριλήσσια,    11.02.2019 

                                Α.Π.:1873 

                              ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό  Συμβούλιο      

 

 
 

ΘΕΜΑ 9o: 
ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ» 

 
                                                                         

 
Πληροφοριακά στοιχεία έργου 

 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνέταξε την υπ’ αριθ. 9/2014 μελέτη, που αφορά 
στην υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ» 
προϋπολογισμού 168.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 38.640,00  €, ήτοι συνολικής δαπάνης 206.640,00  €. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 
45233120-6 «Έργα οδοποιίας». 
Το έργο αφορά στην ανάπλαση της οδού Λυκαβηττού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, στο τμήμα της από 
την οδό Ολύμπου έως την οδό Μπακογιάννη, μήκους 205 μ. και επιφανείας περίπου 1.275 μ2 (που 
μαζί με τις διαμορφώσεις στις διασταυρώσεις ανέρχεται σε 1.495 μ2 περίπου). 
Η οδός Λυκαβηττού είναι μία μικρή σε μήκος και εύρος οδός, στην πολεοδομική ενότητα 2 του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του Δήμου Βριλησσίων, σε μια περιοχή αμιγούς 

κατοικίας. Αποτελεί την συνέχεια της οδού Ξάνθης προς νότο και οι δύο μαζί οδοί συνιστούν τον 
άξονα σύνδεσης του σημαντικότερου χώρου πρασίνου και αναψυχής των Βριλησσίων, του πάρκου 
«Μίκης Θεοδωράκης» (πρώην πάρκο ΤΥΠΕΤ), με τον χώρο του σχολικού συγκροτήματος του 2ου 
Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Βριλησσίων (στο Ο.Τ.346, στην συμβολή της οδού Ξάνθης με την οδό 
Ταϋγέτου). Η οδός Ξάνθης είναι ήδη διαμορφωμένη σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με λωρίδα κίνησης 
ποδηλάτων (εύρους 2,00 μ.) διαχωριζόμενη από το οδόστρωμα με λωρίδα πρασίνου. 

                                                                         
Ιστορικό 
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 Με την υπ’ αριθ. 61/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, η οποία 
αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩ9Ρ-ΤΗΖ, εγκρίθηκαν οι όροι 
Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ» η οποία αποτελούσε και την έγκριση κατασκευής του 
Δημοπρατούμενου έργου, 
 

 Με την υπ’ αριθ. 137/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, η οποία 
αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7Υ9ΓΩ9Ρ-4ΓΦ, αποφασίστηκε ομόφωνα η 
απόρριψη των υποβληθέντων ενστάσεων: 

 Της με αριθ. πρωτ. 7144/28.04.2014 ένστασης της Κ/Ξ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.  ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ Ε.Ε.- 
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ και  

 Της με αριθ. πρωτ. 7167/28.04.2014 ένστασης της εταιρείας:  «ΤΕΛΕΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.» κατά του 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ», 

 

 Με την υπ’ αριθ. 166/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αναρτήθηκε 
στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΧΧΝΩ9Ρ-96Σ, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ» στην εταιρεία «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ» - Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ, με 
προϋπολογισμό προσφοράς  77.919,65 €, (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε.) ήτοι έκπτωση 

46,05% επί των τιμών της μελέτης του έργου, 

 
 Με την υπ’ αριθ. 235/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία αναρτήθηκε 
στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω8Ο0Ω9Ρ-9Ψ2 εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 
του πρώτου μειοδότη του  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ», 
 

 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 39029/28927/07.07.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
κοινοποιήθηκε στον Δήμο η με αριθμό πρωτοκόλλου 39029/28927/03.07.2014 προσφυγή της 
κοινοπραξίας με επωνυμία: «Κ/Ξ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.  ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ Ε.Ε.- ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΤΟΥ ΘΩΜΑ» κατά της 137/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, 

 

 Με την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 47131/34050/3.9.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής απορρίφθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 39029/28927 
/03.07.2014 υποβληθείσα ένσταση της κοινοπραξίας με επωνυμία: «Κ/Ξ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.  ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ  
ΣΙΑ Ε.Ε.- ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», 
 

 Με την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 54283/38492/29.09.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφασίσθηκε η νομιμότητα της 166/2014 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, 
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 Με το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 276/28.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – 
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κοινοποιήθηκε στο Δήμο το Πρακτικό 15ο της 
Ειδικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή δέχεται την προσφυγή της Κ/Ξ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.  

ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ Ε.Ε.- ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ και ακυρώνει την με αριθμό 137/ 
2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, 

 Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13/04/186641/2063/21.11.2016 απόφαση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 
ΩΨΞ44653Π8-Ι0Τ, ανακλήθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου ΦΒ1/Ε5.5/9502/463 27/4/2012 Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ με κωδικό MIS 373728, 

 

 Με την υπ’ αριθ. 1873/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός 
Ακυρωτικής Διαδικασίας – ΤΜΗΜΑ ΙΒ) ακυρώθηκε το 15/19.11.2014 (θέμα 2ο) πρακτικό της Ειδικής 
Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού και Βορείου 
Τομέα Αθηνών, που αφορά στο έργο «Ανάπλαση οδού Λυκαβηττού, αναβάθμιση φωτισμού της», 
 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5583/23.04.2018 πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε εκ νέου στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18REQ002983145/2018, 
προς αντικατάσταση του με αριθμό πρωτοκόλλου 3351/25.02.2014 και ΑΔΑΜ: 14REQ001892959 
πρωτογενές αιτήματος λόγω αλλαγής της πηγής χρηματοδότησης, αλλαγής του συντελεστή του 
φόρου προστιθεμένης αξίας από 23% σε 24%, καθώς και προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκριση 
αυτού στην νέα έκδοση του ΚΗΜΔΗΣ, 
 

 Με την υπ’ αριθ. 189/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο (Πρόγραμμα  Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΠΜ8Ω9Ρ-2ΓΥ, εγκρίθηκαν εκ νέου τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του πρώτου μειοδότη του  διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ», 
 

 Με την υπ’ αριθ. 190/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, η οποία 

αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω212Ω9Ρ-Δ8Ο εγκρίθηκε η 
πραγματοποίηση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ» και υποβλήθηκε το αίτημα  έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΑΥ), 
 

 Με την υπ’ αριθ. 238/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, 

αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΔΠΓΩ9Ρ-ΑΒΝ και καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ:18REQ003101218/16.05.2018, με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ύψους 112.390,00 
Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.02 για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ», 
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 Το συμφωνητικό υπεγράφη την 5η Σεπτεμβρίου 2018 πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 
12214/05.09.2018                                  και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18SYMV003643776 /2018-079-05. 

 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (περαίωση του συνόλου των εργασιών της 
παρούσης εργολαβίας) οριζόταν σε έξι (6) Μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, ήτοι η 
περαίωση του έργου τοποθετείται στις 05.03.2019. 
 

 Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 1855/11.02.2019 αίτηση του, ζητά να του 

χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 41 ημέρες, σύμφωνα με την 

περίπτωση «α», της παρ. 8, του άρθρου 48 του ν3869/2008. 

 

Παρατίθεται κατωτέρω η αίτηση του αναδόχου. 
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Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

- Την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας. 

- Το ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή μέχρι την 05.03.2019, γεγονός που δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. 
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- Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3669/2008, 

 

προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 41 ημέρες, ήτοι μέχρι την 15η 

Απριλίου 2019. 

  
Κατόπιν των ανωτέρω, 

Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου 

με την οποία να εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου 

 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ»  

κατά 41 ημέρες ήτοι μέχρι την 15η  Απριλίου 2019. 

 
 
          Με εντολή Δημάρχου 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

             Νικόλαος Μπαρμπούνης 

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

                

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΟΛΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Μαρία Μουστάκα  Ιωάννης Ζαφειράκης Τρύφων Μαρτιγόπουλος  Παναγιώτης Φυκίρης 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.  

 

 

Συνημμένα 

Η υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 1855/11.02.2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας 
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ΘΕΜΑ 10ο  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από  το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 4/27-2-2019 κατεπείγουσας συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βριλησσίων 

 
Αριθμός   Απόφασης 10/2019 

 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

Σημειακές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις   
 

Στα Βριλήσσια, σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30, στο 
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Βριλησσίων, ύστερα από την 2852/25-2-2019 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 75, 
του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) μελών, 
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 
 
Παρόντες 
κ.   Φυκίρης Παναγιώτης,       Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
κ.   Μάρα Φωτεινή       Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Παρασκευοπούλου Παναγιώτα    Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Σίμου Λαμπρινή                         . Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος  της Επιτροπής 
κ.   Τζιλιγκάκης Νικόλαος  Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
Απόντες  
κ.   Πολίτης Κωνσταντίνος            Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Πολίτη Μελίνα   Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Παπασπηλίου Κώστας  Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Βήττος Βασίλειος   Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
 
 
Προσελεύσεις:  Ο κ. Βήττος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος,  μέλος της Επιτροπής, 
προσήλθε κατά το 7ου θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο όμως κατά τη 
συνεδρίαση συζητήθηκε ως 6ο θέμα. 
 
Αποχωρήσεις: Η κα Σίμου Λαμπρινή αποχώρησε μετά την έναρξη συζήτησης του 1ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο όμως κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε ως 
8ο θέμα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ελένη 
Τζελέπη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος επεσήμανε το κατεπείγον της 
πρόσκλησης και των προς συζήτηση θεμάτων και η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της συζήτησης αυτών λόγω της 
αναγκαιότητας για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων που λειτουργούν 
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στα διοικητικά όρια του Δήμου, τους κοινωνικούς λόγους που απορρέουν από 
την εισήγηση των σημειακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της ανάπλασης της οδού Δαναών στο πλαίσιο των 
ενεργών έργων ασφαλτοστρώσεων και κατασκευής πεζοδρομίων που θα 
πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Βριλησσίων και κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 
υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του 
προέδρου, ότι ένα θέμα είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' 
αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης.  
 
Επειδή προέκυψε ένα θέμα, που αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα: «Σημειακές 
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις»  το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον για 
τους κοινωνικούς λόγους που απορρέουν από αυτό, σας καλώ να ψηφίσουμε 
σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 την εισήγηση του προέδρου 
 την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 
 το περιεχόμενο του θέματος, που πρέπει να συζητηθεί λόγω της 

κατεπείγουσας φύσης του  
 
 

Αποφασίζει 
Ομόφωνα 

 
Τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέματος που περιλαμβάνεται στην  αριθμ. 2852/28-
2-2019 πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση που αφορά στο:  «Σημειακές 
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις» .  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής την υπ’  αριθμ. πρωτ. 2316/18-2-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και την αριθμ. πρωτ. 18395/13-12-2018 αίτηση του κ. 
Χαλιβελάκη Γεωργίου με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  
 
Τους τελευταίους μήνες έχει προκύψει η αναγκαιότητα επιβολής ορισμένων σημειακών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου, που αφορούν στην επίλυση 
εντοπισμένων κυκλοφοριακών προβλημάτων στην πόλη μας. 
Πλέον συγκεκριμένα οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις αφορούν στην επίλυση 
προβλημάτων στα παρακάτω σημεία του Δήμου :  
 
 
1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ 
 
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 18395/13-12-2018 αίτηση που μας 
υπεβλήθη, o κος Χαλιβελάκης Γεώργιος αιτείται την παραχώρηση θέσης στάθμευσης 
ΑΜΕΑ επί της οδού Κονίτσης αρ. 16 (πλατεία Ηρώων), για την εξυπηρέτηση του με αρ. 
κυκλ. ΙΟΤ 3218 Ι.Χ.Ε οχήματος του, συνυποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά 
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1. Απόφαση Διευθυντή ΙΚΑ με το ποσοστό  αναπηρίας 80% για χρόνο αόριστο και 
Βεβαίωση ότι ο αιτών πάσχει από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 
2. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ 
3. Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ 
4. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενείς α 
βαθμού και σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία) 
5. Φωτοτυπία διπλώματος οδηγού 
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται: 
i. Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ανάπηρου 
ii. Αν το κινητικά ανάπηρο άτομο διαμένει με συγγενή (α΄ βαθμού) 
iii. Ότι δεν διαθέτει ο αιτών/αιτούσα θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis ή κλειστό 
χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του – ή εάν υπάρχει δεν είναι προσβάσιμη 
από το όχημα που μεταφέρει τον ασθενή λόγω περιορισμένου χώρου. 
 
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι, ο 
ενδιαφερόμενος ενώ δεν έχει προσκομίσει απόφαση ΚΕΠΑ, τα υπόλοιπα προσκομισθέντα 
δικαιολογητικά συνομολογούν ότι η ασθένεια του συμπίπτει με τις παθήσεις που 
αναφέρονται στον πίνακα του παρ. ΙΙ της με αρ. Δ18Α ΚΥΑ (ΦΕΚ 2710/Β’/2013) και κατ’ 
επέκταση με της αναφερόμενες στο Ν. 1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α') παθήσεις και ως 
εκ τούτου δικαιούται θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ. Σε συνέχεια των ανωτέρω η Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 
έμπροσθεν της κατοικίας αιτούντα, που ευρίσκεται επί της οδού Κονίτσης αρ. 16 (πλατεία 
Ηρώων). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προκαλέσετε απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής με την οποία να εγκρίνετε και να προωθείτε για σχετική απόφαση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, το αίτημα της κου Χαλιβελάκη Γεώργιου για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ 
έμπροσθεν της κατοικίας της, που ευρίσκεται επί της Κονίτσης αρ. 16 (πλατεία Ηρώων). 
 
Η υλοποίηση της θέσης θα υλοποιηθεί από τα συνεργεία που υπάγονται στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
 

 την εισήγηση του προέδρου 
 τις κείμενες διατάξεις 
 την υπ’  αριθμ. πρωτ. 2316/18-2-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών καθώς και την αριθμ. πρωτ. 18395/13-12-2018 αίτηση του κ. 
Χαλιβελάκη Γεωργίου με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά  

 τις παρατηρήσεις του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Επιτροπής 
κ.Τζιλιγκάκη Νικολάου περί έλλειψης πιστοποιητικού ΚΕΠΑ καθώς και την 
εξέταση των λοιπών δικαιολογητικών που προσκόμισε από τα μέλη 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών όπως αυτή έχει 
καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά 
 

  
Αποφασίζει 
Ομόφωνα 

 
 

Εγκρίνει και προωθεί προς συζήτηση και λήψη σχετικής Απόφασης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο το κάτωθι αίτημα: 
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1) Την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον κ. Χαλιβελάκη 
Γεώργιο έμπροσθεν της οικίας του, που βρίσκεται επί της οδού Κονίτσης αρ. 
16 (πλατεία Ηρώων) με την προϋπόθεση να προσκομίσει πιστοποιητικό 
ΚΕΠΑ εντός έξι (6) μηνών από τη λήψη της παρούσας προς εξασφάλισή του. 
Η υλοποίηση της θέσης θα υλοποιηθεί από τα συνεργεία που υπάγονται στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2019 
 
 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
υπογράφεται ως κατωτέρω 

 
 

        Ο Πρόεδρος της                        Τα Μέλη 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                          
                                         
       Μάρα Φωτεινή 
       Παρασκευοπούλου Παναγιώτα 
    Παναγιώτης  Φυκίρης    Τζιλιγκάκης Νικόλαος  
       Βήττος Βασίλειος 
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ΘΕΜΑ 11ο 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από  το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 4/27-2-2019 κατεπείγουσας συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βριλησσίων 
 

Αριθμός   Απόφασης 11/2019 
 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

Έγκριση ανάπλασης οδού Δαναών 
 

Στα Βριλήσσια, σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30, στο 
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Βριλησσίων, ύστερα από την 2852/25-2-2019 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 75, 
του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) μελών, 
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 
 
Παρόντες 
κ.   Φυκίρης Παναγιώτης,       Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
κ.   Μάρα Φωτεινή       Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Παρασκευοπούλου Παναγιώτα    Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Σίμου Λαμπρινή                         . Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος  της Επιτροπής 
κ.   Τζιλιγκάκης Νικόλαος  Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
Απόντες  
κ.   Πολίτης Κωνσταντίνος            Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Πολίτη Μελίνα   Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Παπασπηλίου Κώστας  Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Βήττος Βασίλειος   Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
 
 
Προσελεύσεις:  Ο κ. Βήττος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος,  μέλος της Επιτροπής, 
προσήλθε κατά το 7ου θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο όμως κατά τη 
συνεδρίαση συζητήθηκε ως 6ο θέμα. 
 
Αποχωρήσεις: Η κα Σίμου Λαμπρινή αποχώρησε μετά την έναρξη συζήτησης του 1ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο όμως κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε ως 
8ο θέμα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ελένη 
Τζελέπη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος επεσήμανε το κατεπείγον της 
πρόσκλησης και των προς συζήτηση θεμάτων και η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της συζήτησης αυτών λόγω της 
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αναγκαιότητας για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων που λειτουργούν 
στα διοικητικά όρια του Δήμου, τους κοινωνικούς λόγους που απορρέουν από 
την εισήγηση των σημειακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της ανάπλασης της οδού Δαναών στο πλαίσιο των 
ενεργών έργων ασφαλτοστρώσεων και κατασκευής πεζοδρομίων που θα 
πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Βριλησσίων και κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

 
Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 
υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του 
προέδρου, ότι ένα θέμα είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' 
αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης.  
 
Επειδή προέκυψε ένα θέμα, που αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα: «Έγκριση 
ανάπλασης οδού Δαναών»  το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον για 
την αναγκαιότητα υλοποίησης της ανάπλασης της οδού Δαναών στο πλαίσιο των 
ενεργών έργων ασφαλτοστρώσεων και κατασκευής πεζοδρομίων που θα 
πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Βριλησσίων, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 την εισήγηση του προέδρου 
 την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 
 το περιεχόμενο του θέματος, που πρέπει να συζητηθεί λόγω της 

κατεπείγουσας φύσης του  
 
 

Αποφασίζει 
Ομόφωνα 

 
Τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέματος που περιλαμβάνεται στην  αριθμ. 2852/28-
2-2019 πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση που αφορά στο:  «Έγκριση 
ανάπλασης οδού Δαναών». 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής την από 25-2-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην 
οποία αναφέρονται τα εξής:  
 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης των σχετικών πράξεων αναλογισμού της ευρύτερης περιοχής 
και την κατεδάφιση του ρυμοτομούμενου κτίσματος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Βριλησσίων συνέταξε την συνημμένη οριζοντιογραφία ανάπλασης της οδού 
Δαναών. 
Η πρόταση ανάπλασης περιλαμβάνει : 
1. Διαμόρφωση ενεργού οδοστρώματος κίνησης οχημάτων πλάτους 3.00 μ 
2. Διαμόρφωση δεκατριών θέσεων στάθμευσης παρά την οδό 
3. Διαμόρφωση χώρων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων 
4. Διαμόρφωση πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού επί των οποίων περιλαμβάνονται 
θέσεις φύτευσης (παρτέρια), ράμπες ΑΜΕΑ, οδηγός τυφλών και αστικός εξοπλισμός 
(παγκάκια, μεταλλικοί οριοδείκτες αποτροπής στάθμευσης, οδοφωτισμός) 
5. Τα υψόμετρα της οδού θα διαμορφωθούν με προσαρμογή στα υφιστάμενα 
υψόμετρα των κατωφλίων των ήδη κατασκευασμένων κτιρίων της οδού. 
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Οι εργασίες υλοποίησης της ανωτέρω περιγραφείσας ανάπλασης θα πραγματοποιηθούν 
από τον Δήμο Βριλησσίων στο πλαίσιο των ενεργών έργων ασφαλτοστρώσεων και 
κατασκευής πεζοδρομίων. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη Απόφασης με την οποία η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
α) να εγκρίνει και  
β) να προωθεί για σχετική απόφαση στο Δημοτικοί Συμβούλιο 
τις ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις επί της οδού Δαναών και πιο συγκεκριμένα : 
όπως αυτές εμφαίνονται στο συνημμένο αναλυτικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
 

 την εισήγηση του προέδρου 
 τις κείμενες διατάξεις 
 την από 25/2/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων και μελών της 

Επιτροπής κας Παρασκευοπούλου Παναγιώτας, κ. Τζιλιγκάκη Νικολάου και κ. 
Βήττου Βασιλείου αναφορικά με τους δρόμους που θα περιλαμβάνει, την 
ύπαρξη ή μη κόστους  
και ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών όπως αυτή έχει 
καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά 
 

  
Αποφασίζει 
Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των Δημοτικών Συμβούλων και μελών της Επιτροπής κ.κ 
Τζιλιγκάκη Νικολάου και Βήττου Βασιλείου ότι δεν θα υπάρχει ξεχωριστή 

δαπάνη 
 

Εγκρίνει και προωθεί προς συζήτηση και λήψη σχετικής Απόφασης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο τις ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις επί της οδού Δαναών όπως 
αυτές εμφαίνονται στο συνημμένο αναλυτικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2019 

 
 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
υπογράφεται ως κατωτέρω 

 
 

        Ο Πρόεδρος της                        Τα Μέλη 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                          
                                       
   
       Μάρα Φωτεινή 
       Παρασκευοπούλου Παναγιώτα 
    Παναγιώτης  Φυκίρης    Τζιλιγκάκης Νικόλαος  
       Βήττος Βασίλειος 
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ΘΕΜΑ 12Ο 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από  το Πρακτικό  της υπ’ αριθ. 4/20.6.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βριλησσίων 

 
Αριθμός   Απόφασης 6/2018 

 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  ΑΠΟ ΣΚΥΛΙΑ ΣΤΟ 
ΠΑΡΚΟ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»» 

 
Στα Βριλήσσια, σήμερα 20 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30, στο 
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Βριλησσίων, ύστερα από την 9016/19-6-2018 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) μελών, 
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 
 
Παρόντες 
κ.   Φυκίρης Παναγιώτης,       Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
κ.   Μάρα Φωτεινή       Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Πολίτης Κωνσταντίνος                  Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Παρασκευοπούλου Παναγιώτα    Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Ηλίας Ορέστης    Δημοτικός Σύμβουλος ως αναπληρωματικό μέλος της  
        Επιτροπής 
 
Απόντες  
κ.   Χονδροματίδης Γεώργιος           Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Σίμου Λαμπρινή                         . Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος  της Επιτροπής 
κ.   Τζιλιγκάκης Νικόλαος  Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Παπασπηλίου Κώστας  Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ.   Βήττος Βασίλειος   Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
 
 
Προσελεύσεις:  Δεν υπήρχαν προσελεύσεις 
 
Αποχωρήσεις: Η κ.   Μάρα Φωτεινή,       Δημοτική Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής 
αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ελένη 
Τζελέπη. 



 

41 
 
 

 
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Πισιμίσης.  
 
Ο Πρόεδρος κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε ως λόγο της κατεπείγουσας 
πρόσκλησης της μελών τη ματαίωση της 3ης/19-6-2018 τακτικής συνεδρίασης της 
Επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας καθώς και την άμεση ανάγκη πραγματοποίησης 
αυτής λόγω των θεμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.  
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 
15/6/2018 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανέφερε τα εξής:  
  

Στις μέρες μας παρατηρείται το φαινόμενο όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας να 
φιλοξενούν κατοικίδια ζώα, τα οποία έχουν την ανάγκη για έξοδο  και εκτόνωση με 
τρέξιμο και παιχνίδι. Όλοι  οι πράσινοι χώροι του Δήμου, λοιπόν, κατακλύζονται από 
σκυλιά, συνοδευόμενα από τους συνοδούς τους, δημιουργώντας πολλές φορές 
αρνητική εικόνα στους λοιπούς (άνευ ζώων και συνήθως με μικρά παιδιά) επισκέπτες  
των χώρων αυτών.  

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,  κρίνεται απαραίτητη η οριοθέτηση ενός 
υπαίθριου χώρου, που θα αποδοθεί αποκλειστικά στα ζώα που  συνοδεύονται. 
Κατάλληλος για αυτήν τη χρήση θα ήταν ένα τμήμα του πάρκου «Μίκης 
Θεοδωράκης» (ΤΥΠΕΤ), που αποτελεί το μεγαλύτερο, δημοφιλέστερο και 
κεντρικότερο πάρκο της πόλης των Βριλησσίων. 

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η οριοθέτηση στην νοτιοανατολική γωνία του πάρκου 
τμήματος χώρου εμβαδού 750τ.μ. και περιμέτρου 150μ., για την αποκλειστική χρήση  
από σκυλιά που εκτονώνονται με τρέξιμο και παιχνίδι ή εκπαιδεύονται από τους 
συνοδούς τους. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να οριοθετηθεί με την τοποθέτηση μικρών 
πινακίδων που θα αναγράφουν ότι ο χώρος αυτός είναι ο μόνος στον οποίο 
επιτρέπεται η παρουσία ζώων, με σχετικές πληροφορίες - οδηγίες  προς τους 
πολίτες – επισκέπτες του χώρου.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Βiii του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 
87 Α/7-6-2010) («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος καθώς και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).  
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ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ 

Νοτιοανατολική γωνία πάρκου, ανατολικά του διαδρόμου περιπάτου, νότια από τα υπάρχοντα παγκάκια, 
ανατολικά έως τα πρώτα πεύκα. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως λάβει 
σχετική Απόφαση με την οποία να: 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης με την οποία να  
αποφασίζεται η “Οριοθέτηση τμήματος  χώρου για την αποκλειστική χρήση 
από σκυλιά στο πάρκο  “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ” στην νοτιοανατολική γωνία 
του πάρκου, εμβαδού 750τ.μ. και περιμέτρου 150μ.” 

 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
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 την εισήγηση του προέδρου  
 τις κείμενες διατάξεις 
 την από 15/6/2018 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών όπως αυτή έχει 
καταγραφεί στα πρακτικά 

 
 
 

Αποφασίζει 
Κατά Πλειοψηφία  

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πολίτη Κωνσταντίνου καθώς και 
του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηλία Ορέστη που δήλωσε «παρών» και 

λαμβανομένης υπόψιν της ψήφου του Προέδρου η οποία λογίζεται διπλή 
 

 
Εγκρίνει και προωθεί προς συζήτηση και λήψη σχετικής Απόφασης από το 
Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι: 
Την οριοθέτηση τμήματος  χώρου εμβαδού 750τ.μ. και περιμέτρου 150μ. στην 
νοτιοανατολική γωνία του πάρκου του Δήμου Βριλησσίων “ΜΙΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”, για την αποκλειστική χρήση από σκυλιά.  
 
 
 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2018 
 
 
 
 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
υπογράφεται ως κατωτέρω 

 
 

        Ο Πρόεδρος της                        Τα Μέλη 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής       
                                                                             
        
       Πολίτης Κωνσταντίνος 
    Παναγιώτης  Φυκίρης    Παρασκευοπούλου Παναγιώτα
       Ηλίας Ορέστης  
                                                   
 
 


