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

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Για την 32η/2021 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, 426/77233/13-11-2020 και επόμενων ΚΥΑ 

και εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ αναφορικά με τη λήψη μέτρων περιορισμού διασποράς του 

Covid-19, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα 

πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  εφαρμογής e-presence την 

23/06/2021,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης 

επί των κάτωθι θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του  4ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα 
Εργασιών (4ου ΑΠΕ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» 
 
ΘΕΜΑ 2ο: 1.Έγκριση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της δημόσιας 
σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ»  2. Έγκριση 
κατηγοριοποίησης των οδών του Δήμου Βριλησσίων στα πλαίσια του 
προτύπου ΕΝ 13201/2015 3. Έγκριση των φωτοτεχνικών μελετών των οδών 
του Δήμου Βριλησσίων 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Επανάληψη της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την 
κάλυψη στεγαστικών αναγκών υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων (1ου 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών)-Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής» 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» - Έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης 
για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) 
κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, 
φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε 



με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που 
ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα » 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ πίνακα 
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 
Βριλησσίων» 
 
Συνημμένα:  Εισηγήσεις επί των  θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης.εκτός του 5ου και 
6ου θέματος. Η εισήγηση του 2ου θέματος διαβιβάζεται ως συνημμένο αρχείο.  
 
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 

 


