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ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Για την 11η/2022 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. αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

10343/18-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 766), 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 23/03/2022,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. για 

συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων  της ημερήσιας 

διάταξης:  

ΘΕΜΑ 1ο: «Περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του 
Δήμου Βριλησσίων, στα πλαίσια της Α.Π. 78944/27-10-2021 απόφασης 
επιχορήγησης Δήμων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021 (Α’169), «Νέο πλαίσιο για 
την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις» 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και εξουσιοδότηση του αντιδημάρχου 
για όλες τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες» 
 
ΘΕΜΑ  2ο:  «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 94/2022 Απόφασης Δημάρχου με 
θέμα: Πρόσθετη μείωση καταναλωθέντος ύδατος στον υδρομετρητή με 
αριθμό 18219361 για το Γ΄ Τρίμηνο έτους 2020, που αφορά κενή/μη 
ηλεκτροδοτούμενη/μη χρησιμοποιούμενη κατοικία»   
 
ΘΕΜΑ 3o: «Επικύρωση πρακτικού επιτροπής διενέργειας της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 



ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»- Κατακύρωση του αποτελέσματος της 
διενεργηθείσας διαδικασίας»  
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση της 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (CPV: 24951000-5)» 
 
ΘΕΜΑ  5ο: «Αποδοχή: Συμπληρωματικής κατανομής από του 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων» 
 
 
 
 

  
        Ο Πρόεδρος της 

          Οικονομικής  Επιτροπής                       
         
         Κωνσταντίνος Βαφειάδης 

 

 


