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Προς: 
Ως πίνακας Αποδεκτών 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Για την 5η/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 δια 
περιφοράς και με τηλεφωνική επικοινωνία την 01/02/2021,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09.00-
10:00 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης:,  
 
ΘΕΜΑ 1

ο
: «Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων 
αναγκών του Δήμου Βριλησσίων για την εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης 
τετραγωνικών μέτρων»  
 
ΘΕΜΑ 2

ο
:  «Εισήγηση για λήψη απόφασης για αποδοχή παράτασης διάρκειας χρήσης 

ενός αυτοκινήτου χωρίς αντάλλαγμα από την εταιρεία AUTOCLUB ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την κάλυψη των αναγκών 
του προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι», κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού –COVID 19» 
 
Συνημμένα: Χωρίς εισηγήσεις  επί των  θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης. Θα διαβιβαστούν 
με επόμενο μήνυμα. 
 
Για την τηλεφωνική επικοινωνία για τη συμμετοχή και την ψηφοφορία των θεμάτων 
παρακαλούμε όπως καλείται στο τηλέφωνο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων 
2132050549. 
Η παρούσα κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω χρονικού περιορισμού (λήξη των συμβάσεων 
εργαζομένων ΙΔΟΧ ΠΕ & ΤΕ την 31/1/2021 καθώς και λήξη της διάρκειας χρήσης οχήματος 
για το πρόγραμμα « Βοήθεια στο σπίτι» την 31/1/2021 ). 
 
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 



 


