Βριλήσσια, 19.5.2022
Αριθ. πρωτ.: 7269
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 20η/2022 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) που κυρώθηκε με το άρθρο 2, του Ν.4682/2020, (ΦΕΚ
76/Α/03.04.2020) καθώς και την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/2022 (ΦΕΚ
2369/τΒ/14-5-2022) ΚΥΑ και προηγούμενων 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 23/5/2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί
των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή Β΄ Κατανομής ποσού ύψους 47.590,00 € από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας,
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή Ε΄ Κατανομής ποσού ύψους 254.028,78 € από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας,
για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή
έτους 2022.
ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση πάγιας προκαταβολής για την πραγματοποίηση των
δαπανών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την συνήθη διαδικασία των
ο.τ.α. οικονομικού έτους 2022
ΘΕΜΑ 4ο: Επικύρωση ενιαίου πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού “άνω των ορίων” για την εκτέλεση της
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Βριλησσίων και
λήψη απόφασης για κατακύρωση της επαναληπτικής δημοπρασίας

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη του πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραρεμάτιο περιοχή Ρέματος
Χαλανδρίου - Πεντέλης
ΘΕΜΑ 7ο: Κατακύρωση του αποτελέσματος του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «άνω των ορίων» για τη σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΛΑIΣΙΟ για το ΤΜΗΜΑ 7 «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων,
έως 31/12/2022» στο πλαίσιο της διαδικασίας για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
ΘΕΜΑ 8ο;Έγκριση Ισολογισμού –Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου
Βριλησσίων, οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 9ο: Μείωση Λογαριασμών Ύδρευσης
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού – απόρριψη
προσφορών οικονομικών φορέων - ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου,
αναφορικά με το έργο «Συντήρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων»

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βαφειάδης

