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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Για την 16η/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 18/05/2020,  ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  
 

ΘΕΜΑ 1ο: «Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιανουαρίου οικ.                       
έτους  2020»    

ΘΕΜΑ 2ο:  «Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 

οικ. έτους  2020»  

ΘΕΜΑ 3ο:   «Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός  Μαρτίου  οικ. 

έτους  2020»  

ΘΕΜΑ 4ο:    «Έγκριση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: 

«Eπισκευή και συντήρηση υδατόπυργου και κλειστού γυμναστηρίου»    

 
ΘΕΜΑ 5ο: «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».   

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπάνης για τη συμμετοχή ενός 
(1) εργαζομένου του Δήμου Βριλησσίων σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα 
«Πρακτικά βήματα Υπαγωγής – Απεικόνισης Υπαλλήλων Δημοσίου στην ΑΠΔ 
- ΕΦΚΑ» 
 
ΘΕΜΑ 7ο: « Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2020-Ορθή Επανάληψη Απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία: «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»  που 

αφορά στην «Έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 



αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2020 ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός 

Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων » 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» που αφορά 

στην υποβολή  Έκθεσης  αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για 

το A’ τρίμηνο του 2020»  

 
 

Συνημμένα: Εισηγήσεις  επί των  θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης 
 
 
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  

 

 


