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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Για την 53η/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 03/12/2021,  

ημέρα  Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης 

επί των κάτωθι θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένης 
πίστωσης στον Κ.Α. 00.8261.01 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» του 
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021, για την επιστροφή ποσού 
212,10 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα Καρυώτου  
Χαρίκλεια» 

 
ΘΕΜΑ 2ο : «Κατακύρωση του αποτελέσματος του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «κάτω  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 2022» 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, 
επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, 
επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης 
πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα : α) Συμπληρωματική 
απόφαση ΙΑ΄ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021 και β) 
Συμπληρωματική απόφαση προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων έτους 2021». 
 



ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση Όγδοης (8ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος» 

 
ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 

2022» 

ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισμός ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων 

για το έτος 2022» 

ΘΕΜΑ 7ο: «Κατάρτιση σχεδίου αναφορικά με την επιβολή και τον 

καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους 

Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2022»   

ΘΕΜΑ 8ο: «Κατάρτιση σχεδίου για τον καθορισμό των συντελεστών των 

τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 

2022 

ΘΕΜΑ 9ο: «Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου 

Βριλησσίων οικονομικού έτους 2022»  

 
 

       Ο Πρόεδρος της 
          Οικονομικής  Επιτροπής                       
         

 Κωνσταντίνος Βαφειάδης 
 

 


