
                                                                     Βριλήσσια,     10/9/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                           Αριθ. πρωτ.:  11198 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Για την 42η/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 

15/09/2021,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης 

επί των κάτωθι θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:  

 ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, 
επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, 
επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης 
πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα:  α) Ένταξη της πράξης 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5072539 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  «Αττική 2014-2020» και β) Ένταξη της πράξης «Δράσεις για 
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου 
Βριλησσίων» με κωδικό ΟΠΣ 5002119 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» 
 

 ΘΕΜΑ 2ο: »Αποκατάσταση παγίας προκαταβολής και έγκριση 

δαπανών, έτους 2021» 

 

 ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του υπ. αρ. πρωτ. 
6927/8-6-2021 αιτήματος του  κ. Ιωάννη Καραγιαννάκη του 
Χριστόδουλου σε συνδυασμό με την μεταγενέστερη υπ’αριθ. πρωτ. 
10818/1-9-2021 αίτησή του περί εξώδικου συμβιβασμού αναφορικά για 
αποζημίωση βλάβης οχήματος λόγω  υποχώρησης του 
οδοστρώματος» 
 



 ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ» με τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης» 

 

 ΘΕΜΑ 5ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON EUROPEFRAMEWORK PROGRAMME ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ: «"A novel framework to monitor, assess and improve indoor air 

quality and health at indoor settings of vulnerable population across 

Europe - The case of consumer product chemicals"» 

 

 

 
 
 

       Ο Πρόεδρος της 
          Οικονομικής  Επιτροπής                       
         

 Κωνσταντίνος Βαφειάδης 
 

 


