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ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

      
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για την 3η/2022 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5, του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις 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 60249/20-9-2020 εγγράφων 
του ΥΠ.ΕΣ, σε συνέχεια και της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 67) 
ΚΥΑ, όπως ισχύει, καθώς και των υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/133/οικ. 20764/7-11-2020 
και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ και επόμενων ΚΥΑ και εγκυκλίων για 
την εφαρμογή μέτρων περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού, σε τακτική συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά, δια ζώσης 
στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11 και με τηλεδιάσκεψη με χρήση 

της εφαρμογής e-presence (μεικτή συνεδρίαση) την 28/01/2022,  ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ, 

 
 
Α.  Ενημέρωση Δημάρχου 
 
 
Β.  Συζήτηση  
 
1.      Συζήτηση - Ενημέρωση – Θέση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή 
λειτουργίας εφημεριών του Παιδιατρικού Γενικού Νοσοκομείου «Παίδων Πεντέλης» 
2.   Συζήτηση – Ενημέρωση για το τεθέν σε δημόσια διαβούλευση «Εθνικό 
Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό», από το υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 
3.   Συζήτηση – Ενημέρωση για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης 
Δικτύου Ύδρευσης και Αντλιοστασίων» του Δήμου Βριλησσίων, με αξιοποίηση 
οικονομικών πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ, ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ). 
 
Γ.  Τακτικά θέματα  
 
 Για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 

 ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός του  Δήμου Βριλησσίων ως αυτοτελούς οικισμού 
στο πλαίσιο της απογραφής έτους 2021»  
 

 ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός αποζημίωσης Ληξιάρχου Δήμου Βριλησσίων» 

 



 ΘΕΜΑ 3ο:«Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2022»   
 

 ΘΕΜΑ 4ο: «Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Παιδοτόπων έτους 2022» 
 

Συνημμένα:     Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η εισήγηση του 
2ου θέματος διαβιβάζεται ως συνοδευτικό αρχείο. 
 
Τα ανωτέρω θέματα περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση της 2ης/2022 (24-1-2022) 
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αναβλήθηκε λόγω δυσμενών 
καιρικών συνθηκών. 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 19515/12-10-2021) με θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού η οποία εκδόθηκε σε 
συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) και σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 67) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 
17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 
6:00» για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης συλλογικών οργάνων με φυσική 
παρουσία ισχύουν τα εξής: 
«Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων μέσω φυσικής παρουσίας όσων 
συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη». 
 
Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω μέτρων που ισχύουν έως την 24/01/2022 που 
επηρεάζουν τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης ακολουθούνται τα νέα 
υγειονομικά μέτρα.  
 
Παρακαλούνται θερμά τα μέλη που θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης όπως μας 
ενημερώσουν έως την Πέμπτη, 27/01/2022. 
 
 
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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