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Προς: 
Ως πίνακας Αποδεκτών 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Για την 34η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6, 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 23/09/2020, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» 

που αφορά «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το B’ τρίμηνο». 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2020 Απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» 
που αφορά στην: «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020». 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κούνα 

Δημητρίου επί ενδοδικαστικού συμβιβασμού διαφοράς μεταξύ του Δήμου 

Βριλησσίων και της ανώνυμης εταιρείας «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.» και έγκριση  

ή μη διαδικασίας ενδοδικαστικού συμβιβασμού διαφοράς μεταξύ του Δήμου 

Βριλησσίων και της ως άνω εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό  επί  του  υπ.  αρ.  

πρωτ. 7999/09-07-2020 αιτήματος της κ. Ιωάννας Γριβογιάννη, για αποζημίωση 

βλάβης οχήματος, λόγω πτώσης σε λακούβα επί του οδοστρώματος». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για αποζημίωση επί του υπ. αρ. πρωτ. 

8143/14-07-2020 αιτήματος του κ. Μποτέλλη Ελευθερίου, λόγω βλάβης 
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οχήματος από πρόσκρουση σε σίδερο που προεξείχε από 

πεζοδρόμιο ΘΕΜΑ 6ο: «Διαγραφή ποσού € 55,47» 

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων 

πιστώσεων στον Κ.Α. 00.6492.01 με τίτλο « Δικαστικά και 

έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων» του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020 για 

την υπόθεση των κ. Γ. Δελεβέγκου και Α. Μενεγα. 

 

 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

Κωνσταντίνος Βαφειάδης 
 
 
 

 


