
                                                                     Βριλήσσια,     9/6/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                           Αριθ. πρωτ.:  6960 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Για την 29η/2021 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6, 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, 426/77233/13-11-2020 και επόμενων ΚΥΑ και 
εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ αναφορικά με τη λήψη μέτρων περιορισμού διασποράς του Covid-19, 
σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
τηλεδιάσκεψη και με χρήση της εφαρμογής e-presence την 09/06/2021,  ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 16:00 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης:,  
 
ΘΕΜΑ 1

ο
:  

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βριλησσίων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στα πλαίσια  της 

υπ’ αριθ. Πρωτ. 14577/24.07.2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) Πρόσκλησης ΑΤ09 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, για υποβολή προς χρηματοδότηση και υλοποίηση της 

Πρότασης του Δήμου Βριλησσίων  με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας δημοσίων συμβάσεων της 

πρότασης ποσού 2.241.266,29 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), που 

περιλαμβάνει τα εξής : 

• Υποέργο 1  (Mελέτη) :   

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ 415 ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης δημόσιας σύμβασης ποσού  

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ποσού 975.225.09 €, 

• Υποέργο 2  (Mελέτη) :   

 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 388 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 

δημόσιας σύμβασης ποσού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ποσού 1.154.441,20 € 

• Υποέργο 3  (Υπηρεσία): 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



“ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΠΩΣ ΠΕΤΑΩ”»,   εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης δημόσιας σύμβασης 

ποσού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ποσού 111.600,00 €, 

2. Αποδοχή των όρων συμμετοχής της εν λόγω Πρόσκλησης ΑΤ09 του 

Προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 

3. Δέσμευση του Δήμου Βριλησσίων για την διάθεση και κατανομή,  από ίδιους  

ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, για την υλοποίηση της σχετικής δημόσιας σύμβασης “ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ” και απόδειξη για την 

εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων: 

Α)  του υπερβάλλοντος ποσού ύψους  696.225.09 €, για την υλοποίηση  του: 

• Υποέργο 1  (μελέτη) :   

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ 415 ΚΑΙ Ο.Τ 444 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτιμώμενης 

συνολικής δαπάνης δημόσιας σύμβασης ποσού  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

ποσού 975.225.09 €,και  

Β) του υπερβάλλοντος ποσού ύψους  875.441.20 €, για την υλοποίηση  του: 

• Υποέργο 2  (μελέτη) :   

 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 388 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 

δημόσιας σύμβασης ποσού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ποσού 1.154.441,20 € 

Γ)  του υπερβάλλοντος ποσού ύψους  49.600,00€, για την υλοποίηση  του: 

• Υποέργο 3  (υπηρεσία) :   

 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

“ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΠΩΣ ΠΕΤΑΩ”»,   εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης δημόσιας σύμβασης 

ποσού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ποσού 111.600,00 €, 

4. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας εκπόνησης των μελετών και βεβαίωση περί 

αυτής. 

5.  Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βριλησσίων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
:  

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βριλησσίων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στα πλαίσια της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 14576/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) στον άξονα προτεραιότητας 
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων της υπαίθρου και των 
οικισμών» με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση», για την χρηματοδότηση και υλοποίηση 
της Πρότασης του Δήμου Βριλησσίων με τίτλο :  



«Προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων για την αισθητική αναβάθμιση 

κοινόχρηστων χώρων στον ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 

δημοσίων συμβάσεων της πρότασης ποσού 1.759.138,40,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%), που περιλαμβάνει τα εξής : 

 Υποέργο 1 (προμήθεια) :  
«Προμήθεια Οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης 

συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης» εκτιμώμενης συνολικής 

δαπάνης δημόσιας σύμβασης ποσού 1.736.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%). 

 Υποέργο 2  (παροχή υπηρεσίας) :   
«Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης», εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 

δημόσιας σύμβασης ποσού 16.938,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

 Υποέργο 3 (παροχή υπηρεσίας) :  
«Υπηρεσίες Συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης» εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης δημόσιας σύμβασης ποσού 

6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

2. Αποδοχή των όρων της εν λόγω Πρόσκλησης ΑΤ06. 

3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βριλησσίων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

 
 
ΘΕΜΑ 3

ο
:  

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βριλησσίων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στα πλαίσια της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 18214/29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) στον άξονα προτεραιότητας 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», για την χρηματοδότηση και υλοποίηση της 
Πρότασης του Δήμου Βριλησσίων με τίτλο :  

“Ανάπτυξη Δικτύου Συλλογής και Διαχείρισης Βιοαποβλήτων” που περιλαμβάνει τα 

εξής : 

 

 Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού για την Ανάπτυξη Δικτύου Συλλογής και 

Διαχείρισης Βιοαποβλήτων 

 Υποέργο 2: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την Ανάπτυξη Δικτύου 
Συλλογής Βιοαποβλήτων 

 Υποέργο 3: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση 
Βιοαποβλήτων και για την επεξεργασία γυαλιού 

 Υποέργο 4: Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

 Υποέργο 5: Υπηρεσίες Συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηματοδότησης 

 

2.Αποδοχή των όρων της εν λόγω Πρόσκλησης ΑΤ04. 
 
3.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βριλησσίων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 



 

 
Συνημμένα: Εισηγήσεις  επί των  θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης εκτός του 3ου θέματος. 
 
Η παρούσα κρίνεται κατεπείγουσα λόγω χρονικού περιορισμού (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των αιτημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», μετά την τελευταία τροποποίηση των 
προσκλήσεων0, ορίζεται η 11η Ιουνίου 2021) και των απαραίτητων προπαρασκευαστικών 
ενεργειών 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


