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ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Για την 3η/2023 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 του 
άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ’ αριθμ.46731/13-
7-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  

εφαρμογής e-presence την 18/1/2023,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. 
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ  1ο: Μερική κατακύρωση του αποτελέσματος του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 
ΕΤΟΥΣ 2023»  - Έγκριση πρακτικού περί αποσφράγισης και ελέγχου 
δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων - αποδεικτικών μέσων - 
 
ΘΕΜΑ  2ο: Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και 
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, βάσει του Ν. 
4412/2016, για το έτος 2023  
 
ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων βάσει του Ν. 
4412/2016 για το έτος 2023 για: α) γνωμοδότηση επί ενστάσεων και 
διοικητικών προσφυγών, β) παραλαβής παροχής υπηρεσιών και γ) 
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μελών της επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής της δημόσιας σύμβασης που αφορά στην εκτέλεση της 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ» και 
ανασυγκρότηση αυτής. 
 
ΘΕΜΑ 5ο : Αντικατάσταση μελών της επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής της δημόσιας σύμβασης που αφορά στην εκτέλεση της 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και ανασυγκρότηση αυτής. 



 
ΘΕΜΑ 6ο : «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ.13787/6-

10-2022 αιτήσεως θεραπείας της κ. Κουδουνάκη Σοφίας και μερικής 

ακύρωσης/ανάκλησης της υπ’αριθ. 160/2022 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής» 

ΘΕΜΑ 7ο : «Λήψη απόφασης για: 1) την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. 
13399/29-9-2022 αίτησης θεραπείας της κ. Najada Shehaj, 2) 
ακύρωσης/ανάκλησης της υπ’αριθ. 164/2022 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και 3) αποδοχής ή μη του αιτήματος περί εξώδικου 
συμβιβασμού για αποζημίωση αποκλειστικής θετικής ζημίας ύψους 
2.752,88 που υπέστη το όχημά της λόγω πτώσης δέντρου επί της οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως 41, στα Βριλήσσια, κατά την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ» 
(28/1/2022) 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Ανάκληση της 320/2022 Απόφασης της Ο.Ε.. 
 
 

     
 
 
      Ο Πρόεδρος της 

          Οικονομικής  Επιτροπής                       
         
 

                Κωνσταντίνος Βαφειάδης 


