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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Προς: 
Ως πίνακας Αποδεκτών 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Για την 52η/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 24/11/2021,  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. 34/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην υποβολή  Έκθεσης  αποτελεσμάτων 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο του 2021»  

 
ΘΕΜΑ 2ο : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021 - 2022» 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου 
Βριλησσίων» 

 
ΘΕΜΑ 4ο: «Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Βριλησσίων»   
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραρεμάτιο περιοχή Ρέματος 
Χαλανδρίου - Πεντέλης» 
 
ΘΕΜΑ 6ο :«Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου που έχει διαμορφωθεί σε  κυλικείο και ο οποίος  
βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο  του πάρκου «Μίκης Θεοδωράκης» 
 
ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 
 



ΘΕΜΑ 8ο : «Κατακύρωση του αποτελέσματος του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

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

2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ»  

 
 

 

Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης εκτός του 7ου και 8ου 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 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


