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

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
Για την 28η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, 
τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες της παρ.1, του 
άρθρου 10, της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τΑ/11-3-
2020)  και του υπ’ αριθμ. 33282/29-5-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ, σε τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  εφαρμογής e-presence την 06/08/2020,  ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  
 

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2020 Απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία: «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Βριλησσίων» που αφορά στην: «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού 
2020 ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Βριλησσίων» 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Παροχή εντολής για ανάθεση σε Δικηγόρο του χειρισμού 

των ακολούθων διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση Energa – Hellas 

Power: 1) άσκηση αγωγής κατά των εταιρειών «ENERGA POWER 

TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και 

τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε.», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην 

«Energa Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας» και τον δ.τ. «Hellas Power A.E» (πρώην HELLAS POWER 

Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») 

και του Αριστείδη Φλώρου, για τους τόκους του ήδη εισπραχθέντος 

κεφαλαίου (ανερχόμενους, ενδεικτικά, στο χρηματικό ποσό των 

140.066,29€) και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του 

Δήμου, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους από την ανωτέρω 

τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία (ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 

120.000€) και συνολικά για χρηματικό ποσό τουλάχιστον 260.066,29€ 

και παράσταση/υποβολή προτάσεων ενώπιον του αρμοδίου 

Δικαστηρίου 2) υποβολή αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί 



συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής 

κατάστασης κλπ κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου 

νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του 

ανωτέρου φυσικού προσώπου, καθώς και παράσταση/υποβολή 

σημειώματος ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου» 

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Παροχή εντολής για εκπροσώπηση του Δήμου Βριλησσίων 

κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης του Δήμου κατά Απόφασης 

έγκρισης κεραίας κινητής τηλεφωνίας της ΕΕΤΤ κατόπιν παραπομπής 

από το Συμβούλιο της Επικρατείας»  

ΘΕΜΑ 4ο :« Απόδοση του υπ αριθμ. 160/2020 Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής,  που αφορούσε τη σύσταση προπληρωμής για την 
αντιμετώπιση εξόδων προμήθειας καρτών μηχανής γραμματοσήμανσης 
ΕΛΤΑ για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Πρωτοκόλλου του 
Δήμου (διεκπεραίωση αλληλογραφίας), απαλλαγή υπολόγου.» 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2020 & αποκλίσεις 

στοχοθεσίας για το β’ τρίμηνο» 

ΘΕΜΑ 6ο: «Μείωση λογαριασμών ύδρευσης» 

 
                                                                                                 Ο Πρόεδρος της 

         Οικονομικής Επιτροπής                       
 
 
         Κωνσταντίνος Βαφειάδης 
 
 
 
 
 

 


