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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια,  22 Οκτωβρίου 2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 13365 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για την 15η/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 πραγματοποιθεί 
συνδυαστικά, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, και με 
τηλεδιάσκεψη με χρήση της εφαρμογής e-presence (μεικτή συνεδρίαση) την 27/10/2021, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης:: 

 

 ΘΕΜΑ 1ο: «Έβδομη (7η) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος» 

 
 ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης επί του πρακτικού καταλληλότητας και επιλογής 

χώρου, για την ανέγερση διδακτηρίου του 3ου Λυκείου Βριλησσίων. Ειδικότερα: 
α) περί αποδοχής ή μη του Πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας και 
επιλογής χώρου, για την ανέγερση διδακτηρίου του 3ου Λυκείου και 
β) αποστολή στην ΚΤΥΠ ΑΕ και στη ΔΟΥ Χολαργού της απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωρίζουμε το ακριβές οικονομικό και 
νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα στηριχθεί ο οδικός χάρτης ενεργειών του 
Δήμου» 

 
 
 

Συνημμένα:  Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκτός του 1ου θέματος. 
 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 
19515/12-10-2021) με θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7- 
10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για 
το διάστημα από τη Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.» για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης συλλογικών 
οργάνων με φυσική παρουσία ισχύουν τα εξής: 
«Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό 
ατόμων του προηγούμενου σημείου, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 10, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι 
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(1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 
πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού]» 
Ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η συμμετοχή των μελών στη δια ζώσης συνεδρίαση 
χωρίς την τήρηση των ανωτέρω. 

 
Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω μέτρων που ισχύουν έως την 25/10/2021 με 
επόμενη ΚΥΑ που επηρεάζει τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης 
ακολουθούνται τα νέα υγειονομικά μέτρα. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 


