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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 36η/2021 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 των υπ’ αριθμ. 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 

εγγράφων του ΥΠ.ΕΣ, σε συνέχεια και της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899), καθώς και των υπ’ αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ/69/133/οικ. 20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 και επόμενων ΚΥΑ 

και εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ αναφορικά με τη λήψη μέτρων περιορισμού διασποράς του 

Covid-19, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα 

πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  εφαρμογής e-presence την 

12/07/2021,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης 

επί των κάτωθι θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:  

 ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση για λήψη απόφασης εισήγησης προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού για τον 
καθορισμό του τιμήματος των προσκυρωτέων δημοτικών εκτάσεων 
επιφανείας 219,00 τ.μ. και 1,66 τ.μ. στο με ΚΑΕΚ 050350309010/0/0 του 
Ο.Τ. 211 του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Βριλησσίων επί 
των οδών Θράκης, Ψαρρών και Αγίου Αντωνίου, σύμφωνα με την 
υπ’αριθ. 4/2009 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης και πράξη 
προσκύρωσης 
 

 ΘΕΜΑ 2ο: «Περί: Εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 930,00 ευρώ για την 
απόδοσή του στην κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ύστερα 
από εξωδικαστικό συμβιβασμό δυνάμει της αριθμ.103/2021 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής» 
 

 ΘΕΜΑ 3ο: «Περί: Εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 434,00 ευρώ για την 
απόδοσή του στην κα ΜΠΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,ύστερα από 
εξωδικαστικό συμβιβασμό δυνάμει της αριθμ.102/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής» 
 

 ΘΕΜΑ 4ο: «Περί: Εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 673,32 ευρώ για την 

απόδοσή του στον κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ύστερα από εξωδικαστικό συμβιβασμό δυνάμει της αριθμ.101/2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής» 



 

 ΘΕΜΑ 5ο: «Εκτέλεση της υπ΄αριθ. 929/2021 αποφάσεως του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και εξειδίκευση πίστωσης» 

 

 ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ» 

 

 ΘΕΜΑ 7ο: « Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού  

προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων έτους 2022 » 

 
 
 

       Ο Πρόεδρος της 
          Οικονομικής  Επιτροπής                       
         

 Κωνσταντίνος Βαφειάδης 
 

 


