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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Για την 51η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, 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 των υπ’ αριθμ. 33282/29-5- 

2020 και 60249/22-9-2020 εγγράφων του ΥΠ.ΕΣ, σε συνέχεια και της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 

71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899), καθώς και των υπ’ αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ/69/133/οικ. 20764/7-11-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., σε 

τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη 

και με χρήση της εφαρμογής e-presence την 28/12/2020,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ,  

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην «4η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού έτους 2020» 

 
ΘΕΜΑ 2ο:« Επιστροφή πάγιας προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου» 

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων στον Κ.Α. 

00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» του 

Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020». 

ΘΕΜΑ 4ο:« Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιµών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στα πλαίσια της 

Πρόσκλησης ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την 

ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό 

και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας 

υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 

στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών » 

ΘΕΜΑ 5ο:« Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την 
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αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » 

ΘΕΜΑ 6ο:«Συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων σε χρηματοδοτούμενο 

ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 

FRAMEWORK PROGRAMME ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«“Innovative Social Infrastructure for minimizing emissions and exposure 
of/to PMTs in the Urban Environment” - 
INNOPMT » 

 
ΘΕΜΑ7ο:«Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους 

ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά 

προγράμματα». 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Κωνσταντίνος Βαφειάδης 
 

 


