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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Για την 19η/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 21/04/2021,  ημέρα  

Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2021 Απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: 

«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» που αφορά 

στην: «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και 

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» 

ΘΕΜΑ 2ο: «Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής 

χρηματικών βοηθημάτων και λήψη απόφασης για την εξειδίκευση 

εγκεκριμένων πιστώσεων στον Κ.Α. 00.6733  με τίτλο «Καταβολή χρηματικών 

βοηθημάτων σε άπορους δημότες» 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας : «ΑΠΟΧΛΟΑΣΗ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης» 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ), 
του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης  Σ.Σ.Ε )  του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» 
 

ΘΕΜΑ 5ο: «Απόδοση του υπ΄αριθ 134/2021 χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής, που αφορούσε τη σύσταση προπληρωμής για την 



αντιμετώπιση εξόδων αποστολής ειδοποιητηρίων εγγραφής σε φορολογικό 

κατάλογο των υπόχρεων μετά την εκκαθάριση των αιτήσεων του Ν. 4647/2021 

για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Εσόδων και απαλλαγή υπολόγου»  

 
 
                                                                                                    Ο Πρόεδρος της 

          Οικονομικής Επιτροπής                       
         

 Κωνσταντίνος Βαφειάδης 
 

 


