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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 40η/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 

31/08/2021,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης 

επί των κάτωθι θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:  

 ΘΕΜΑ 1ο: «Ανάκληση της 130/2021 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα: “Έγκριση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου 
της Δημόσιας Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με αριθ. πρωτ. 692/18.1.2021 (ΑΔΑΜ: 
12SYMV008042404), ποσού 824.923,72 (€) ευρώ (με Φ.Π.Α.)”» 
 

 ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016» 

 

 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της 
Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 
 

 ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, 

επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, 

επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης 

πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα : Γ’ Κατανομή για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2021 » 

 

 ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής & ορισμό υπολόγου, για την αντιμετώπιση των 

δαπανών της πληρωμής των υπηρεσιών διοδίων για τη διέλευση των 



οχημάτων του Δήμου σε βάρος του ΚΑ 00.6495.02 του προϋπολογισμού 

έτους 2021» 

 

 ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου  μέσου  της 

έφεσης από το Δήμο Βριλησσίων κατά της υπ. αρ. 4696/2021 απόφαση 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5ο – Μονομελές) επί 

ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Marks and 

Spencer Μαρινόπουλος Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» 

 

 ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου  μέσου  της 

έφεσης από το Δήμο Βριλησσίων κατά της υπ. αρ. 4697/2021 απόφασης 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5ο – Μονομελές) επί 

ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Sephora 

Μαρινόπουλος Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» 

 

 ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου  μέσου  της 

έφεσης από το Δήμο Βριλησσίων κατά της υπ. αρ. 6119/2021 απόφαση 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5ο – Μονομελές) επί 

ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. &.Σ. 

Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε» και ήδη «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης 

Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» 

 

 ΘΕΜΑ 9ο:  «Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

επί του αιτήματος των Αγγελικής Κυζιρίδου, Μαρίας- Ιωάννας 

Αναγνώστου και Ισιδώρας Αναγνώστου, για εξώδικο συμβιβασμό 

σχετικά με τον καθορισμό τιμής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής 

εισφοράς σε χρήμα»   

 

 ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου 

Βριλησσίων»  που αφορά στην υποβολή  Έκθεσης  αποτελεσμάτων 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο του 2021» 

 

 ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου 

Βριλησσίων»  που αφορά στην υποβολή  Έκθεσης  αποτελεσμάτων 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο του 2021» 

 

 
 
                                                                                                    
 
 

       Ο Πρόεδρος της 
          Οικονομικής  Επιτροπής                       
         

 Κωνσταντίνος Βαφειάδης 



 

 


