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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Για την 24η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, 

τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν και του άρθρου 48, του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 

112/τΑ/14-6-2022) η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. 

Βερνάρδου 23, την 22α Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 για συζήτηση 

και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ  1ο: «Ακύρωση της 23ης/2022 (15-6-2022) τακτικής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής και ανάκληση των Αποφάσεων που 

ελήφθησαν» 

ΘΕΜΑ  2ο: Αποδοχή ΣΤ΄ Κατανομής ποσού ύψους 254.028,78 € από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της 

Χώρας, για την  κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους 

– ΣΤ΄ κατανομή έτους 2022. 

ΘΕΜΑ  3ο: Περί: Εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ για την 

απόδοσή του στην κα Βλεσσίδη Καλλιρόη του Βασιλείου ύστερα από 

εξωδικαστικό συμβιβασμό δυνάμει της αριθμ.72/2022  απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

ΘΕΜΑ   4ο: Περί: Εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 466,24 ευρώ για την 

απόδοσή του στον κ. Ρασπόπι Κρίστο του Λάμπρου ύστερα από 

εξωδικαστικό συμβιβασμό δυνάμει της αριθμ.10/2022 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

ΘΕΜΑ   5ο: Περί: Εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 682,00 ευρώ για την 

απόδοσή του στον κ. Σπηλιόπουλο Θεόδωρο του Χρήστου ύστερα από 

εξωδικαστικό συμβιβασμό δυνάμει της αριθμ.73/2022 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής 

ΘΕΜΑ  6ο: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών βάσει των διατάξεων του 

Ν.4674/20 



 

 

ΘΕΜΑ    7ο: Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένης πίστωσης 

του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 υπό τον Κ.Α. 00.6142.24 με 

τίτλο «Μεταφορά φιλοξενία και εκπαίδευση αδέσποτων ζώων η 

αποτέφρωση νεκρών ζώων» 

ΘΕΜΑ   8ο: :«Διόρθωση σφαλμάτων καταμέτρησης καταναλώσεων 

ύδατος και αντίστοιχων χρεώσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης» 

ΘΕΜΑ 9 o : Αποδοχή χρηματοδότησης ένταξης του Δήμου Βριλησσίων 

στα εξής χρηματοδοτούμενα έργα: 

1) στο πλαίσιο του προγράμματος “EUROPEAN CITY FACILITY” με 
τίτλο «Υποστήριξη των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη επενδυτικών 
σχεδίων για την αειφόρο ενέργεια» 

2) στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  στον Άξονα προτεραιότητας 
14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της 
Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με τίτλο «Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Αστικών Μετακινήσεων» 

3) στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου 2022» στο έργο «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας 
(Σ.Α.Π.)» 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Λήψη Απόφασης για την έγκριση ή μη αιτήματος εξώδικου 

συμβιβασμού επί αιτήματος των κ.κ. Ιωάννη Τσίχλα και Χαραλάμπους 

Ψιάχου αντίστοιχα, υπό την ιδιότητά τους ως εκάστοτε (κατά το χρονικό 

σημείο υποβολής της καθεμίας αίτησης) διαχειριστές της πολυκατοικίας 

επί της οδού Πλαταιών αριθ. 16 

ΘΕΜΑ  11ο: Λήψη Απόφασης για την αποδοχή ή μη της αίτησης 
θεραπείας των κ.κ. Μαριάννας Καριώτογλου και Θεοδώρας Νεζερίτη-
Καριώτογλου κατά της υπ’αριθ. 8/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 

           
     Ο Πρόεδρος της 

          Οικονομικής  Επιτροπής                       
         
 
 
          Κωνσταντίνος 

Βαφειάδης 
 
 

 


