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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για την 14η/2021 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις 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. 61910/7-10-2021 
(ΦΕΚ Β΄ 4674) 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 
δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 20/10/2021,  
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 
κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 
 
 ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας-Ορισμός 

Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων»  
 

 ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας του Δήμου Βριλησσίων» 
 

 ΘΕΜΑ 3ο: «Εισήγηση για λήψη απόφασης για: α) την έγκριση 
προσκύρωσης δημοτικής εκτάσεως επιφανείας  16,60 τ.μ. στο με ΚΑΕΚ 
050350333010/0/0 του Ο.Τ. 187 του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου 
Δήμου Βριλησσίων επί των οδών των οδών Αγίου Αντωνίου και 
Μπάρμπα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/94 Πράξη Εφαρμογής (περιοχή 
Πάτημα Ι Χαλανδρίου) και τους συνοδεύοντες την μελέτη της εν λόγω 
Πράξης Εφαρμογής Διάγραμμα Αναλογισμών και αντίστοιχους πίνακες 
για την οδό Αγίου Αντωνίου και εκκίνησης της διαδικασίας καθορισμού 
τιμής μονάδος αποζημίωσης για τις προσκυρούμενες εκτάσεις και β) τον 
καθορισμό του έργου της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων» 
 

 ΘΕΜΑ 4ο : «Αποχαρακτηρισμός Χρηματοδοτήσεων» 
 



 ΘΕΜΑ 5ο : «Καθορισμός του ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων από 
όργανα του Δήμου Βριλησσίων, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας» 
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