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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 59η/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. 72486/19-

11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 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 29/12/2021,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ, 

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων  της ημερήσιας 

διάταξης:  

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 
Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Βριλησσίων» 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Βριλησσίων» 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην 
παραρεμάτιο περιοχή Ρέματος Χαλανδρίου - Πεντέλης» 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «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 5ο: 1. Αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 12143/29-11-2021 
Πρόσκλησης 14.6iv33.33.9.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
(ΕΥΔ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στον Άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας δημοσίων συμβάσεων 
της πρότασης ποσού 310.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), που 
περιλαμβάνει τα εξής : 
 
• Υποέργο 1 (προμήθεια) : 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 
εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης δημόσιας σύμβασης ποσού 302.000 € 
(συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) ποσού 
 
• Υποέργο 2 (παροχή υπηρεσίας) : 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 
εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 
δημόσιας σύμβασης ποσού 8.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
2. Έγκριση σύναψης Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του 
Δήμου Βριλησσίων για την υλοποίηση της πρότασης που θα υποβάλει 
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 12143/29-11-2021 Πρόσκλησης και την 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας 
Συνεργασίας. 
3. Εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Υποδομών και Διαχείρισης 
Οικονομικών Πόρων ως νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της 
Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι 
απαραίτητο ή ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, για τις ανάγκες 
υποβολής και υλοποίησης της πρότασης και τη χρηματοδότησή της, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 12143/29-
11-2021 Πρόσκλησης 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Εισήγηση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος» 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπών  δημοσίων συμβάσεων περί 
γνωμοδότησης επί ενστάσεων, παραλαβής παροχής υπηρεσιών, 
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών βάσει του Ν. 4412/2016 
για το έτος 2022 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και 
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών βάσει του Ν. 
4412/2016 για το έτος 2022 
 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης της σύμβασης προσωπικού έως 
31/03/2022, συνολικού αριθμού εξήντα ενός (61) ατόμων, με σχέση 



εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.                                                                                                                          
 
. 

                                                                                                      
        Ο Πρόεδρος της 

          Οικονομικής  Επιτροπής                       
         
         Κωνσταντίνος Βαφειάδης 

 


