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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της με αρίθμ. 17/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων 

 

Αριθμός Απόφασης : 204/2018 

Περίληψη 

«Περί της έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης/ χρηματοδότησης της πράξης “Αντιπλημμυρικά έργα 

εντός οικισμού Αλιάρτου” του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του 

Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από 

φυσικές καταστροφές» και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή και την υποβολή αιτήματος» 

 

Στην ΑΛΙΑΡΤΟ και ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σήμερα την 13η του μηνός 

Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00, συνήλθε σε Δημόσια Έκτακτη - 

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, μετά από την αριθμ. 

7463/13/12/2018 11:11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα - Ν.3463/2006 .. 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου σε σύνολο (27) μελών ευρέθησαν παρόντες (27) ήτοι: 

 
Παρόντες 

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
2. ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος 
3. ΠΕΛΩΝΗΣ Κων/νος 
4. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
5. ΠΙΚΑΣΗ Ασημίνα 
6. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
7. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
8. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
9. ΜΑΝΙΚΑΣ Χρυσόστομος 
10. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων 
11. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κων/νος 
12. ΛΑΜΠΡΟΥ Παναγιώτης 
13. ΚΟΛΕΣΣΙΑΣ Κων/νος 
14. ΞΥΔΩΝΑΣ Δημήτριος 
15. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ευάγγελος 
16. ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 
17. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
18. ΤΣΙΩΛΗ Σταυρούλα 
19. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
20. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αναστάσιος 

Απόντες 
Ουδείς 
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21. ΜΠΑΛΟΚΑΣ Ηρακλής 
22. ΣΑΓΑΝΑΣ Φίλιππος 
23. ΓΕΡΟΠΕΤΡΟΣ Φίλιππος 
24. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
25. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ Σωτήριος 
26. ΣΤΑΘΗ Σταυρούλα 
27. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος 
 

 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Κα Κουτρουμάνη Σωτηρία   

 

Παρόντος και του προσκληθέντος Δημάρχου κ. Ντασιώτη Γεωργίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   

αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αιτιολόγησε το κατεπείγον της 

παρούσας έκτακτης συνεδρίασης και το κατεπείγον του θέματος προκειμένου το σώμα του Δ.Σ. να αποφασίσει για 

το θέμα «Υποβολή αιτήματος ένταξης / χρηματοδότησης της πράξης “Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού 

Αλιάρτου” του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Άξονα Προτεραιότητας 

«Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας» και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή και την υποβολή αιτήματος», λόγω 

του ότι υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί και στην συγκεκριμένη πρόσκληση προσδιορίζεται ως τρόπος αξιολόγησης 

των υποβληθέντων προτάσεων η άμεση αξιολόγηση και ο προϋπολογισμός της πρότασης ορίζεται σε συγκεκριμένο 

ποσό και μετά την εξάντληση αυτού δεν θα γίνονται δεκτές επιπλέον προτάσεις. Επιπροσθέτως τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιευμένες άλλες σχετικές προσκλήσεις για χρηματοδότηση έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας και ο Δήμος μας έχει τεθεί στο παρελθόν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω 

πλημμύρας. Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολο των παρόντων μελών του Δ.Σ. αποφάνθηκαν για το κατεπείγον του 

θέματος και το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης και αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση αυτού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή αιτήματος ένταξης / 

χρηματοδότησης της πράξης “Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου” του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, 

στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και 

αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» και ορισμός 

εκπροσώπου για την υπογραφή και την υποβολή αιτήματος» έδωσε το λόγο στον Κο Βαρουξή Χρήστο Πολιτικό 

Μηχανικό του Δήμου ο οποίος είπε τα εξής: Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι: Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί με την 

υπ΄αριθμ. 64834/15-11-2018 πρόσκλησή του με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» τους δυνητικούς 

δικαιούχους (ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, ΔΕΥΑ με αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων)  για την 

υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον 

Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές 

καταστροφές». 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται σε περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στις 

Ζώνες Δυτικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, όπως αυτές έχουν 

χαρακτηριστεί και περιγράφονται στα εγκεκριμένα ΣΔΚΠ.    
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Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στην οριοθέτηση ποταμών και χειμάρρων, διευθέτηση 

ποταμών/χειμάρρων για την αύξηση της παροχετευτικότητας τους, την προστασία της κοίτης (επένδυση και 

αντιστήριξη πρανών και πυθμένα) και τη ρύθμιση της ροής (όπως κατασκευή αναβαθμών για τη μείωσή της κατά 

μήκος κλίσης και λεκανών καταστροφής ενέργειας για την εκτόνωση της ροής), κατασκευή αντιπλημμυρικών 

αναχωμάτων για την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών αιχμών, κατασκευή λιμνών κατακράτησης και 

φραγμάτων ανάσχεσης πλημμρυικών ροών, πλημμυρικής εκτόνωσης/ αποθήκευσης πλημμυρικών ροών για την 

αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και την μείωση του πλημμυρικού κινδύνου, κατασκευή/ βελτίωση 

ορεινών αντιπλημμρυικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε δάση/ δασικές εκτάσεις (έργα ορεινής υδρονομίας) και 

συμπλήρωση δικτύων αποτέχετευσης ομβρίων υδάτων (έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων σε 

υφιστάμενους αποδέκτες) με προτεραιότητα σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και απαντήσεων εντός των 

ΖΔΥΚΠ. Το χρονικό διάστημα υποβολής των προτάσεων είναι από 10/12/2018 έως 18/03/2019. 

 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος (ΟΤΑ Α’ η ΔΕΥΑ) υποβάλλει μια (1) αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα, με 

μέγιστο αιτούμενο προϋπολογισμό 2.500.000,00 € (προ ΦΠΑ) 

Οι δαπάνες των έργων/ προμηθειών μπορούν να περιλαμβάνουν τυχόν απαιτούμενες αρχαιολογικές δαπάνες 

σωστικών εργασιών. Θα αποτελούν διακριτό υποέργο και η αιτούμενη δαπάνη θα τεκμηριώνεται με έγγραφο από 

την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, σχέση με την φύση και το χρονοδιάγραμμα του έργου.  

Οι δαπάνες των έργων /προμηθειών μπορούν να περιλαμβάνουν και εργασίες δικτύων ΟΚΩ. Θα αποτελούν 

διακριτό υποέργο και θα παρέχεται σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της αιτούμενης δαπάνης.  

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται:  

-Μελέτες ωρίμανσης,  

-Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου,  

-Έργα αποστάγγισης οδικών αξόνων και άλλων τεχνικών έργων,  

-Έργα συντήρησης – καθαρισμών υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, τάφρων και υδατορεμάτων. 

Επιλέξιμα είναι νέα έργα, καθώς και έργα αναβάθμισης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων. 

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων (κύριος του έργου) προτίθεται να 

υποβάλλει προς ένταξη και χρηματοδότηση την πράξη με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου», 

συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 € (μη συμπ. ΦΠΑ 24%), η οποία απαρτίζεται από τα κατωτέρω υποέργα: 

 Υποέργο 1 (Κύριο): Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου, το έργο περιλαμβάνει την συλλογή 

ομβρίων και την διαστασιολόγηση των αγωγών αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, του οικισμού Αλιάρτου του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. Αποχετευτικές περιοχές: το δίκτυο των ομβρίων σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 

συλλέγει την επιφανειακή απορροή από τις εξωτερικές λεκάνες νότια του οικισμού, καθώς και τις εσωτερικές 

λεκάνες απορροής δηλ. τις υφιστάμενες οδούς και ρείθρα. Η συνολική επιφάνεια απορροής που θα 

εξυπηρετούν τα προτεινόμενα έργα ανέρχεται σε 315 στρέμματα, από τα οποία περίπου 115 στρέμματα 

αντιστοιχούν στην περιοχή εντός οικισμού και 200 στρέμματα στις εξωτερικές λεκάνες απορροής των 

υψωμάτων νότια του οικισμού. 
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Γενική περιγραφή δικτύου ομβρίων 

Το δίκτυο των ομβρίων θα διέρχεται από τους υφιστάμενους δρόμους του οικισμού εντός της οικιστικές 

περιοχής.  

Το συνολικό μήκος των αγωγών του δικτύου ομβρίων ανέρχεται σε 10.415,00 μέτρα περίπου. Το δίκτυο 

θα αποτελείται για 10.220 μ. από αγωγούς κυκλικής διατομής D400 έως D1600 και για   195 μ.περίπου από 

τραπεζοειδή τάφρο με πλάτος πυθμένα 1μ. και ύψος 1,5μ.  

Στα υψηλά τμήματα του οικισμού, όπου η κλίση του εδάφους είναι μεγάλη, η απορροή των ομβρίων θα 

γίνεται κατά κανόνα επιφανειακά όπως μέχρι σήμερα.  

Οι αγωγοί θα συλλέγουν τα όμβρια από κατάλληλα σημεία και στη συνέχεια θα τα διοχετεύουν με γενική 

κατεύθυνση προς τα νοτιοανατολικά στον υφιστάμενο φυσικό αποδέκτη (ρέμα). 

Το δίκτυο χαρακτηρίζεται από τρείς κεντρικούς συλλεκτήρες αγωγούς τους ΚΑ , ΚΒ και ΚΓ. Ο αγωγός ΚΑ 

συλλέγει τα όμβρια των εξωτερικών λεκανών απορροής, ενώ οι αγωγοί ΚΒ και ΚΓ συλλέγουν τα όμβρια των 

εσωτερικών λεκανών απορροής. 

Ο αγωγός ΚΑ συλλέγει ως επί τω πλείστον τα όμβρια της ανάντη εξωτερικής λεκάνης απορροής και 

χωροθετείται νότια στην ανάντη περιοχή του οικισμού και ανάντη του άξονα Αθηνών – Λειβαδιάς. Ένα τμήμα 

αυτού αποτελείται από αγωγούς κυκλικής διατομή D1600 και το υπόλοιπο από τάφρο τραπεζοειδούς διατομής 

με πλάτος πυθμένα 1,00μ. και ύψος 1,50μ.. Εκβάλει στο φυσικό αποδέκτη-ρέμα, στο σημείο «Α’ εκβολή».  

Ο αγωγός ΚΒ συλλέγει τα όμβρια μέρους των εσωτερικών λεκανών απορροής και χωροθετείται ανατολικά του 

οικισμού και κατάντη του άξονα Αθηνών – Λειβαδιάς. Αποτελείται στο σύνολό του από αγωγούς κυκλικής 

διατομή D400-D600 και εκβάλει στο φυσικό αποδέκτη-ρέμα, στο σημείο «Β’ εκβολή».  

Ο αγωγός ΚΓ συλλέγει τα όμβρια του μεγαλύτερου μέρους των εσωτερικών λεκανών απορροής και 

χωροθετείται στο σύνολο του οικισμού, ανάντη και κατάντη του άξονα Αθηνών – Λειβαδιάς. Αποτελείται στο 

σύνολό του από αγωγούς κυκλικής διατομή D400-D1600 και εκβάλει στο φυσικό αποδέκτη-ρέμα, στο σημείο 

«Γ’ εκβολή».  

Επί των οδεύσεων των αγωγών του δικτύου, θα κατασκευαστούν φρεάτια επίσκεψης για την επόπτευση, 

την συντήρηση και την επισκευή του δικτύου και τις αξονοδιασταυρώσεις φρεάτια συλλογής ομβρίων.   

Τα τμήματα των αγωγών επί του άξονα Αθήνας-Λιβαδιάς προτείνεται να κατασκευαστούν υπό της 

κεντρικής νησίδας και στα σημεία των φρεατίων επίσκεψης θα υπάρχει επί της νησίδας στόμιο συλλογής 

ομβρίων. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισμό της μελέτης και τα 

τιμολόγια αυτής. 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του κύριου υποέργου ανέρχεται σε 2.470.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

εργασιών, εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων και αναθεωρήσεων, ενώ δεν περιλαμβάνει δαπάνη Φ.Π.Α. 

καθώς το έργο υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 10 του Ν.4281/2014).  

 

 Υποέργο 2 (Συνοδό): Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την πράξη «Αντιπλημμυρικά έργα εντός 

οικισμού Αλιάρτου»,  Αφορά το υποέργο αυτεπιστασίας της ΕΦΑ Βοιωτίας για αρχαιολογικές έρευνες 

και  εργασίες κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφών του υποέργου Ι. Περιλαμβάνει απασχόληση 
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αρχαιολόγου, εργάτη κατά την διάρκεια των εργασιών και κόστος εξοπλισμού – προμήθεια υλικού 

ανασκαφής και μεταφοράς ευρημάτων  

Ο Προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 30.000,00 €, σύμφωνα με την εκτίμηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας  

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις διακόσες εξήντα δύο (262) εργάσιμες ημέρες. 

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη 

αντιπλημμυρική προστασία και θωράκιση του οικισμού Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, 

προστατεύοντας ταυτόχρονα την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής της 

δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον θα υπάρχει 

πλήρη αποστράγγιση της περιοχής από τα όμβρια ύδατα και δεν θα υπάρχουν πλέον φαινόμενα 

διαβρωτικά με συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια πλημμυρικών 

φαινομένων.  

Η χωροθέτηση του συγκεκριμένου έργου προσδιορίζεται από το ποταμό Λόφι που διασχίζει τον 

οικισμό μέχρι το ανατολικό όριο του οικισμού. Ο συγκεκριμένος ποταμός αποτελεί και τον φυσικό 

αποδέκτη της αποστράγγισης ομβρίων υδάτων ο οποίος εκβάλλει στον Βοιωτικό Κηφισό και καταλήγει 

στην λίμνη της Υλίκης. Το εν λόγω έργο θα λάβει χώρα σε περιοχή που υπάρχει έλλειψη δικτύου 

αποστράγγισης ομβρίων υδάτων σε σύγκριση με την υπόλοιπη έκταση του δήμου.  

Το συμβατικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

ανταποκρίνεται σε μια ολιστική προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων προβλημάτων, σε μια περιοχή  που 

εμφανίζει απόλυτη συμβατότητα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, σύμφωνα 

με τους Επίσημους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας του ΥΠΕΚΑ, όπου η περιοχή επέμβασης ανήκει 

στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) 04600-42450 του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07). 

Η πράξη χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητας και βιωσιμότητα και συμβάλει στην αποτροπή πλημμυρών 

που παρατηρούνται εντός του οικιστικού περιβάλλοντος. Η μη ύπαρξη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων έχει ως 

συνέπεια τόσο την παραμονή των υδάτων στις επιφάνειες των οδών αλλά και την εισχώρηση αυτών στα 

υπόγεια και τα ισόγεια των κτισμάτων. Απειλείται η ανθρώπινη υγεία και οι περιουσίες των κατοίκων, 

παράλληλα διαφοροποιείται ο συντελεστής αντίστασης σε ολίσθηση της επιφάνειας του οδοστρώματος. Αν 

συνυπολογισθεί ότι τον οικισμό των χωρίζει στα δυο ο άξονας Θήβας – Λιβαδειάς εύκολα καταλαβαίνουμε την 

αυξημένη πιθανότητα ατυχημάτων. 

 Η λειτουργία του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα: την προστασία της υγείας των κατοίκων, την αποτροπή 

ατυχημάτων, την προστασία των περιουσιών, την προστασία δημοσίων έργων  και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής,  

Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης αποτυπώνονται στην μελέτη και 

στο Τεχνικό Δελτίο της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού 

Αλιάρτου», του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. 
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Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ο Δήμος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δίκτυο 

αποχέτευσης ομβρίων υδάτων αναβαθμίζοντας την αντιπλημμυρικής θωράκιση της πόλης. Ωφελούμενοι από τη 

λειτουργία της προτεινόμενης πράξης είναι όλοι οι αποδέκτες των υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα οι 

κάτοικοι του δήμου, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι επισκέπτες. Από τα ανωτέρω πλεονεκτήματα υλοποίησης της 

πράξης θα ωφεληθεί άμεσα το σύνολο των κατοίκων του Δήμου ενώ θα έχει θετικό αντίκτυπο και έμμεσα ή/και 

περιστασιακά και σε άλλους χρήστες ή πολίτες που δραστηριοποιούνται ή διέρχονται από την περιοχή καθώς και 

στους εποχικούς επισκέπτες. 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων έχει σύμφωνα με τον Δημοτικό & Κοινοτικό Κώδικα (ΔΚΚ) (Ν. 3463/2006 όπως 

ισχύει), μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες που αφορούν σε διάφορους τομείς. Μεταξύ αυτών, στο τομέα «Ποιότητας 

Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών», περιλαμβάνεται ιδίως μεταξύ άλλων (άρθρο 75 Ι 

(γ) 1 ΔΚΚ), «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά, η 

κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση και ……. Δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών 

υπαίθριων κοινοχρήστων χώρων», όμοια και ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και η ΚΥΑ 31822/1542/Ε103/21-7-2010 (ΦΕΚ 

1108/Β/2010) με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκτυο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας» και τέλος το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07) (ΦΕΚ 2682/Β/2018), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις 

Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας όπως αυτά έχουν κυρωθεί.  

Γενικά ορίζεται ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις 

αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται και η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα 

εντός οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.   

Σημαντική παράμετρος για την επιτυχή ένταξη των προτεινόμενων έργων, αποτελεί ο βαθμός ωριμότητας τους. 

Το συγκεκριμένο έργο εμφανίζει υψηλό βαθμό ωριμότητας δεδομένου ότι διαθέτει όλες τις απαιτούμενες 

εγκρίσεις και συγκεκριμένα: 

 Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, της υπ΄ αριθμ. 28/2018 μελέτης της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα 

εντός οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.  Να σημειωθεί ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας έχει συντάξει τις κάτωθι υποστηρικτικές μελέτες της αριθμ. 28/2018 Μελέτης 

με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων: 

1) Μελέτη Σκοπιμότητας, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων με 

αριθμό 203/2018 

2) Γεωλογική Μελέτη, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων με 

αριθμό 203/2018  

3) Γεωτεχνική Έρευνα & Μελέτη, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων με αριθμό 203/2018  
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4) Υδρολογική Μελέτη, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων με 

αριθμό 203/2018 

5) Υδραυλική Μελέτη, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων με 

αριθμό 203/2018  

6) Τοπογραφική Μελέτη, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων με 

αριθμό 203/2018 

7) Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων με αριθμό 203/2018 

8) Μελέτη Προϋπολογισμού, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων με αριθμό 203/2018 

9) Χρονοδιάγραμμα Μελέτης GANTT, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων με αριθμό 203/2018 

10) Έκθεση Τεκμηρίωσης Εξασφαλισμένης Προσβασιμότητας ΑμεΑ, που εγκρίθηκε με την Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων με αριθμό 203/2018  

11) Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων με 

αριθμό 203/2018 

12) Τεύχη Δημοπράτησης, που εγκρίθηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων με 

αριθμό 203/2018 

 Έγκριση εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, σύμφωνα με το έγγραφο της με αριθμ. Πρωτ.: 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/643487/462356/6037/12-12-2018 

 Προσδιορισμός κόστους εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, σύμφωνα με το έγγραφο της με 

αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/644033/462788/6042/12-12-2018 

 Έγκριση – Σύμφωνη γνώμη από την Δ/νση Δασών Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με το έγγραφο της με αριθμ. Πρωτ.: 

2788/210892/13-12-2018 

 Έγκριση – Σύμφωνη γνώμη από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το έγγραφο 

της υπ’ αριθμ./13-12-2018 

Ο τρόπος εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, προτείνεται να διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 

δημόσιων συμβάσεων έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση την τιμή και θα διεξαχθεί βάση του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

Συνεπώς το προτεινόμενο έργο αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος, με μεγάλη συμβολή στη προστασίας της υγείας των κατοίκων, την αποτροπή ατυχημάτων, την 

προστασία των περιουσιών, την προστασία δημόσιων έργων και τη βελτίωση ποιότητας ζωής. 

 

Το αίτημα ένταξης θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου 

Αλιάρτου- Θεσπιέων στο εν λόγω πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται στην συνεδρίαση του οργάνου με 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στην οποία δεσμεύονται μετά την έκδοση της 
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απόφασης ένταξης τον δικαιούχο για τη συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου, σύμφωνα με τους 

όρους της ΚΥΑ.  

 Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα 1 της υπ’ αριθμ. 64834/15-11-2018 Πρόσκληση του ΥΠΕΣ). 

 Έγγραφα υποστήριξης της πρότασης όπως: 

 Στοιχεία τεκμηρίωσης που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας που υποβάλλει πρόταση έχει την 

αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης 

 Βεβαίωση/ υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το προτεινόμενο έργο/προμήθεια για το έργο 

δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση και δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί 

 Εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, τεύχη δημοπράτησης (σχέδια ή εγκεκριμένα) και τις εγκρίσεις 

και τις αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του 

φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση, άμεσα μετά την ένταξη 

 Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα/ αναγκαιότητα/ συμβατότητα της πρότασης με 

το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), όπως ενδεικτικά ο τύπος 

παρέμβασης να περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Μέτρων Προστασίας του οικείου ΣΔΚΠ ή η 

περιοχή να βρίσκεται εντός ΖΔΥΚΠ 

 Βεβαίωση κυριότητας της έκτασης όπου θα υλοποιηθεί το έργο / προμήθεια από αρμόδιο 

φορέα, εφόσον απαιτείται. 

 Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (εφόσον στην αναθέτουσα 

αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο) περί αποδοχής του συστήματος «κατασκευής έργου 

με αξιολόγηση της μελέτης», όπου αυτό εφαρμόζεται 

 Για τις προμήθειες, τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας. Συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να προσκομισθεί Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών συνοδευόμενο από Πίνακα 

προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών (από τουλάχιστον δύο ή τρεις προμηθευτές, ανά 

περίπτωση), ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά 

φυλλάδια 

 Διοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του Δικαιούχου. Για την διοικητική και 

οργανωτική επάρκεια του Δικαιούχου είναι επαρκές το εφαρμοζόμενο «Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών ΣΔΕ» από το οποίο τεκμαίρεται ότι οι Αρχές/ φορείς εφαρμόζουν συγκεκριμένες 

Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του 

ΕΣΠΑ 2014-2020, συνεπώς, και κατ ́ επέκταση, και στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Σε ό,τι 

αφορά στην Ομάδα Επίβλεψης του αιτούμενου έργου / προμήθειας, θα πρέπει να δηλωθεί η 

σχετική ομάδα, τα μέλη που την απαρτίζουν, η ειδικότητα των μελών και η εκτίμηση 

απασχόλησής τους (σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ή το μέσο ποσοστό απασχόλησης) κατά 

τη διάρκεια της πράξης, καθώς επίσης και η απασχόληση (ποσοστιαία) του κύριου 

επιβλέποντα σε άλλα τεχνικά έργα την ίδια χρονική περίοδο με την προτεινόμενη πράξη. Επί 

πλέον, θα πρέπει να δοθεί η εικόνα εμπειρίας του Δικαιούχου στην επίβλεψη και υλοποίηση 

συναφών έργων.  
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 Στην περίπτωση που ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλει με ιδίους πόρους στην υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης θα πρέπει να παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για την 

χρηματοοικονομική του ικανότητα 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

 Βεβαίωση λειτουργίας και συντήρησης του αιτούμενου έργο από τον φορέα 

 Σχετικά έγγραφα προεκτίμησης κόστους από τους οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή εκτιμήσεις 

της υπηρεσίας για τα σχετικά κόστη – δαπάνες ΟΚΩ 

 Έγγραφο της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, με αναφορά στην εκτίμηση/ προσδιορισμό 

των απαιτούμενων αρχαιολογικών δαπανών έρευνας σε σχέση με τη φύση του έργου και το 

χρονοδιάγραμμα.  

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση το πρωτόκολλο 

εισερχομένων του ΥΠΕΣ, ανά ομάδα επιλέξιμων δράσεων (Άμεση Αξιολόγηση). 

 

Η προτεινόμενη πράξη κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων 

(CPV: 45246400-7 – Αντιπλημμυρικά έργα) 

 

Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, την αριθμ. πρωτ. 64834/15-11-2018 πρόσκληση του Υπουργείου 

Εσωτερικών, τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν.4555/2018 «Κλεισθένης», τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την λοιπή σχετική 

νομοθεσία. 

 

 

Εισηγούμαστε: 

 

 Την αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» - 

Πρόσκληση VI του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας». 

 

 Την υποβολή αιτήματος για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός 

οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές 

καταστροφές», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 64834/15-11-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανέρχεται σε 2.500.000,00 € 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 28/2018 σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, η οποία μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 203/2018 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει δυο υποέργα:  

 1ο Υποέργο (ΚΥΡΙΟ) : «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» προϋπολογισμού 

2.470.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου εργασιών, εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων και 

αναθεωρήσεων, ενώ δεν περιλαμβάνει δαπάνη Φ.Π.Α. καθώς το έργο υπόκειται στις διατάξεις 

του άρθρου 1, παράγραφος 10 του Ν.4281/2014).  

ΑΔΑ: ΨΥΧ5ΩΨ4-ΚΦΧ



10 


και  

 2ο Υποέργο (ΣΥΝΟΔΟ): «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την πράξη “Αντιπλημμυρικά 

έργα εντός οικισμού Αλιάρτου”», προϋπολογισμού 30.000,00 € 

Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης αποτυπώνονται στην μελέτη και στο 

Τεχνικό Δελτίο (πλήρως συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο) της προτεινόμενης πράξης με 

τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

Η απόφαση δεσμεύει, μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, το δικαιούχο για τη συνομολόγηση του 

επενδυτικού δανείου σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377/τ. Β/24-4-2018) όπως αυτή 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

 

 Την βεβαίωση ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του 

Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, δεν έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση και δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα 

να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Ταμείο ή μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή 

εθνικό) στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, και εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου να υπογράψει σχετική βεβαίωση. 

 

 Την αποστολή αιτήματος ένταξης (Τεχνικό Δελτίο Έργου) στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι", Πρόσκληση VΙ, 

πλήρως συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το υπόδειγμα της σχετικής πρόσκλησης 

 

 Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 64834/15-11-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» στο Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής 

προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

καθώς και το παράρτημα αυτής. 

 

 Την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του 

Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 € [προϋπολογισμού Υ1: 

2.470.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου εργασιών, εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων και αναθεωρήσεων, 

ενώ δεν περιλαμβάνει δαπάνη Φ.Π.Α. καθώς το έργο υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 

10 του Ν.4281/2014) & Υ2: 30.000,00 €]. Η δημοπράτηση και η ανάθεση της σύμβασης της εκτέλεσης του 

κυρίου υποέργου (Υ1) θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ΦΕΚ 147/Α/2016 

(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του συνοδού υποέργου (Υ2) με  βάση του 

Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως αυτός 

ισχύει σήμερα. 

 

 Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του κυρίου υποέργου (Υ1) που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία για 

την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και θα διεξαχθεί βάση του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και την έγκριση του 

τρόπου εκτέλεσης του συνοδού υποέργου (Υ2) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
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3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως αυτό 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέσα από την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΦ.Α. Βοιωτίας για την 

εκτέλεση εργασιών αρχαιολογικής σημασίας 

 

 Βεβαιώνει ότι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης της εν λόγω πράξης με τίτλο 

«Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, θα είναι βάσει 

αρμοδιότητας ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων και συγκεκριμένα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (ΦΕΚ 2231/Β/2011), και θα διαθέσει για τον σκοπό 

αυτό το απαραίτητο προσωπικό / πόρους και εξουσιοδότηση του δημάρχου να υπογράψει σχετική 

βεβαίωση. 

 

 Βεβαιώνει ότι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, έχει στην κυριότητά του, την γη που απαιτείται για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και δεν απαιτείται εξεύρεση άλλου κατάλληλου χώρου για την υλοποίηση της 

προαναφερόμενης πράξης. 

 

 Βεβαιώνει ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του 

Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, χωροθετείται σε περιοχή που το 2015, είχε χαρακτηριστεί με απόφαση 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ως πλημμυροπαθή (Αρ. Πρωτ. 47955/546/14-4-2015) 

 

 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κου Γεώργιου Π. Ντασιώτη, ως νόμιμου 

εκπροσώπου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για τις περαιτέρω διαδικασίες σύμφωνα με τους όρους της 

υπ’ αριθμ. Πρωτ. 64834/15-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΣΖ465ΧΘ7-ΤΛΜ) πρόσκλησης VΙ με τίτλο «Έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

To Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισήγηση του κ. Βαρουξή Χρήστου, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική 

εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Α. Την αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» - Πρόσκληση VI 

του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας». 

 

Β. Την υποβολή αιτήματος για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός 

οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές», 

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 64834/15-11-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανέρχεται σε 2.500.000,00 € σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 28/2018 

σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, η 
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οποία μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 203/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει δυο 

υποέργα:  

 

 1ο Υποέργο (ΚΥΡΙΟ) : «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» προϋπολογισμού 2.470.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου εργασιών, εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων και αναθεωρήσεων, ενώ δεν 

περιλαμβάνει δαπάνη Φ.Π.Α. καθώς το έργο υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 10 του 

Ν.4281/2014).  

και  

 2ο Υποέργο (ΣΥΝΟΔΟ): «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την πράξη «Αντιπλημμυρικά έργα εντός 

οικισμού Αλιάρτου», προϋπολογισμού 30.000,00 € 

Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης αποτυπώνονται στην μελέτη και στο Τεχνικό 

Δελτίο (πλήρως συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο) της προτεινόμενης πράξης με τίτλο 

«Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

Η απόφαση δεσμεύει, μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, το δικαιούχο για τη συνομολόγηση του επενδυτικού 

δανείου σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377/τ. Β/24-4-2018) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα. 

 

Γ. Την βεβαίωση ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων, δεν έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση και δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε 

άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Ταμείο ή μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό) στο πλαίσιο της 

τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει σχετική 

βεβαίωση. 

 

Δ. Την αποστολή αιτήματος ένταξης (Τεχνικό Δελτίο Έργου) στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι", Πρόσκληση VΙ, 

πλήρως συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το υπόδειγμα της σχετικής πρόσκλησης 

 

Ε. Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 64834/15-11-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο 

«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» στο Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και 

αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι καθώς και το παράρτημα 

αυτής. 

 

ΣΤ. Την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του 

Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 € [προϋπολογισμού Υ1: 2.470.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου εργασιών, εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων και αναθεωρήσεων, ενώ δεν περιλαμβάνει 

δαπάνη Φ.Π.Α. καθώς το έργο υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 10 του Ν.4281/2014) & Υ2: 

30.000,00 €]. Η δημοπράτηση και η ανάθεση της σύμβασης της εκτέλεσης του κυρίου υποέργου (Υ1) θα γίνει 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ΦΕΚ 147/Α/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 

και του συνοδού υποέργου (Υ2) με  βάση του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως αυτός ισχύει σήμερα. 
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Ζ. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του κυρίου υποέργου (Υ1) που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία για την 

σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και θα διεξαχθεί βάση του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του συνοδού 

υποέργου (Υ2) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 

και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέσα από την σύναψη 

Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΦ.Α. Βοιωτίας για την εκτέλεση εργασιών αρχαιολογικής σημασίας 

 

Η. Βεβαιώνει ότι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης της εν λόγω πράξης με τίτλο 

«Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, θα είναι βάσει αρμοδιότητας 

ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων και συγκεκριμένα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων (ΦΕΚ 2231/Β/2011), και θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό το απαραίτητο προσωπικό / πόρους 

και εξουσιοδότηση του δημάρχου να υπογράψει σχετική βεβαίωση. 

 

Θ. Βεβαιώνει ότι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, έχει στην κυριότητά του, την γη που απαιτείται για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων και δεν απαιτείται εξεύρεση άλλου κατάλληλου χώρου για την υλοποίηση της προαναφερόμενης πράξης. 

 

Ι. Βεβαιώνει ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου» του Δήμου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων, χωροθετείται σε περιοχή που το 2015, είχε χαρακτηριστεί με απόφαση Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας ως πλημμυροπαθή (Αρ. Πρωτ. 47955/546/14-4-2015) 

 

Κ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κου Γεώργιου Π. Ντασιώτη, ως νόμιμου εκπροσώπου 

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για τις περαιτέρω διαδικασίες σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 

64834/15-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΣΖ465ΧΘ7-ΤΛΜ) πρόσκλησης VΙ με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Η παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 204/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος 
2. ΠΕΛΩΝΗΣ Κων/νος 
3. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
4. ΠΙΚΑΣΗ Ασημίνα 
5. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
7. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
8. ΜΑΝΙΚΑΣ Χρυσόστομος 
9. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων 
10. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κων/νος 
11. ΛΑΜΠΡΟΥ Παναγιώτης 

ΑΔΑ: ΨΥΧ5ΩΨ4-ΚΦΧ



14 


12. ΚΟΛΕΣΣΙΑΣ Κων/νος 
13. ΞΥΔΩΝΑΣ Δημήτριος 
14. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ευάγγελος 
15. ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 
16. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
17. ΤΣΙΩΛΗ Σταυρούλα 
18. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
19. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αναστάσιος 
20. ΜΠΑΛΟΚΑΣ Ηρακλής 
21. ΣΑΓΑΝΑΣ Φίλιππος 
22. ΓΕΡΟΠΕΤΡΟΣ Φίλιππος 
23. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
24. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ Σωτήριος 
25. ΣΤΑΘΗ Σταυρούλα 
26. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Αλίαρτος 13/12/2018 
Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
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