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                                                                    Αριθ. πρωτ.: 4121  /09-04-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
Προς: 
Ως πίνακας Αποδεκτών 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
Για την 12η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, του άρθρου 75(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)  σε 
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  εφαρμογής e-presence την 13/04/2020,  ημέρα 
Μ.Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ 1ο : Κατακύρωση του αποτελέσματος του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» - Επικύρωση πρακτικού 
αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων 
προσωρινού αναδόχου 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Κατακύρωση του αποτελέσματος του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» - Επικύρωση 
πρακτικών αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών 
μέσων προσωρινού αναδόχου. 

ΘΕΜΑ 3ο: Επικύρωση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού “κάτω των ορίων” για την εκτέλεση της 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ 8), ΕΤΟΥΣ 2020,ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» - Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου  

      
     ΘΕΜΑ 4ο: « Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού επί  
του υπ. αρ.   
     πρωτ.  1819/10-02-2020 αιτήματος  του κ. Κάνδυλα Διονυσίου του  Γεωργίου »   

 

     ΘΕΜΑ 5ο: « Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού επί  
του υπ.   αρ.    
     πρωτ.  3695/19-3-2020 αιτήματος  του κ. Μητακίδη Βασιλείου του  Ανδρέα »   



 
     ΘΕΜΑ 6ο: «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου 

Βριλησσίων» 

Α. Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου 

«Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου 

Βριλησσίων», προϋπολογισμού  ποσού  673.732,58 €,  πλέον Φ.Π.Α. 24%  

ποσού 161.695,82 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 835.428,40 €. 

Β.  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο 

«Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου 

Βριλησσίων», συνολικού προϋπολογισμού 835.428,40 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αττική» 2014 - 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας: 04 «Προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και 

προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια». 

Γ.  Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό ATT088 (Α.Δ.Α.: 

ΩΤΙΕ7Λ7-ΖΓΝ) και τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια»» του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική» 2014-2020. 

Δ.  Δέσμευση τον Δήμο Βριλησσίων για την διάθεση και κατανομή έως και 

το 2021 του υπερβάλλοντος ποσού ύψους 475.428,40 €, από ίδιους 

ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, για την υλοποίηση της σχετικής δημόσιας 

σύμβασης. 

Ε.  Εξουσιοδότηση του Δημάρχου του Δήμου Βριλησσίων να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης. 

 

 
Συνημμένα: Εισηγήσεις  επί των  θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης, πλην του 
δευτέρου. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη 
της  επιτροπής.  
Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα 
αναπληρωματικά τους. 
 
                                                                                                     Ο Πρόεδρος της  

 Οικονομικής Επιτροπής  
             
        Κωνσταντίνος Βαφειάδης  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 


