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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Για την 29η/2020 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 του υπ’ αριθμ. 33282/29-5-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ, σε τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  εφαρμογής e-presence την 17/08/2020,  ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  
 

ΘΕΜΑ 1ο: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και 
εποχικού προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων, έτους 2021» 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απόδοση του υπ’ αριθμ. 368/2020 Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής, που αφορούσε τη σύσταση προπληρωμής για την 

αντιμετώπιση εξόδων διέλευσης οχημάτων του Δήμου Βριλησσίων από 

την Αττική Οδό βάσει της υπ’ αριθμό 119/2020 ΑΟΕ και της από 26-2-

2020 σύμβασης του Δήμου με την Αττική οδό» 

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (CPV: 

50110000-9) με τη διαδικασία του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη 

σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ»  

ΘΕΜΑ 4ο: «Κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ» - Επικύρωση 
πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων 
προσωρινού αναδόχου» 
 
Συνημμένα: Εισηγήσεις  επί των  θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης εκτός του 1ου 
θέματος. 
 



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 
 
 

 


