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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Για την 7η/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 10/2/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ,  για  

συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης από το 

Δήμο Βριλησσίων κατά της υπ. αρ. 18420/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τμήμα 14ο – Μονομελές) επί ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία «ΑΛΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ, 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» 

(Επανεισαγωγή θέματος από την 6η/2021) 
 

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση   του   3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  (3ου ΑΠΕ) του έργου 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» 
 

ΘΕΜΑ 3ο : «Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής & ορισμός υπολόγου Δημοτικού 

Υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση των δαπανών της πληρωμής των υπηρεσιών διοδίων για 

τη διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό » 

ΘΕΜΑ 4ο : «Λήψη απόφασης για έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος 

του ΚΑ 00.6221.02 µε τίτλο «Ταχυδροµικά Τέλη» του προϋπολογισµού έτους 2021 και για 

ορισµό υπολόγου» 

ΘΕΜΑ 5ο : ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης νέου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2021 (Απρίλιος – Δεκέμβριος) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ “Ο.Κ.Π.Α.”» 

 

Συνημμένα: Eισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 



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 
 
 
 



 


