
                                                                                           ΑΛΙΑΡΤΟΣ ,9/9/2020 

 Αρ. Πρωτ. : 5483 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 
 α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου - Θεσπιέων 
 β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Λουκά 
 ΑΡΑΠΙΤΣΑ Γεώργιο 
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα 
 ΓΚΙΖΙΩΤΗ Κωνσταντίνα 
 ΓΛΥΚΟ Ιωάννη 
 ΖΙΩΓΑ Βασίλειο 
 ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗ Ταξιάρχη 
 ΚΑΡΑΝΑΣΟ Αλέξανδρο 
 ΚΟΚΟΡΑΚΗ Λουκά 
 ΚΟΛΟΒΟ Γεώργιο 
 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ Δήμητρα 
 ΜΑΛΕΣΗ Κων/νο 
 ΜΑΛΕΣΗ Φώτιο 
 ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ Λουκά 
 ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
 ΜΠΟΥΖΙΚΑ Κων/νο 
 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ Γεώργιο 
 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟ Γεώργιο 
 ΝΙΑΡΟ Γεώργιο 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειο 
 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιο 
 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ Χαρίτων 
 ΠΙΚΑΣΗ Ασημίνα 
 ΡΑΧΟΥΤΗ Ιωάννη 
 ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑ Γεώργιο 
 ΣΤΑΜΟΥΛΗ Αναστάσιο 

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε στη 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που θα γίνει στις  14-09-2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00 , η οποία λόγω των 

κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα 

πραγματοποιηθεί  ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων στην Αλίαρτο κατ΄εφαρμογήν: 

α)  των διατάξεων του άρθρου   74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) ,  

β) των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 

γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων 

νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου 

COVID-19» και 



δ)) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)    εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου 

COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»   

 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 1 Περί της 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων ,έτους  
 2020. 

 2 Περί της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων οικονομικού  
 έτους 2020, για κάλυψη διάφορων εκτάκτων & απρόβλεπτων αναγκών.(Σχετ. απόφαση  
 81/2020 ΑΟΕ) 

 3 Περί της έγκρισης σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών  
 με την κωδική ονομασία ΄΄ΙΟΛΑΟΣ΄΄ Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.(Θέμα από αναβολή) 

 4 Περί της έγκρισης συνέχισης συμμετοχής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων στο πρόγραμμα  
 ΄΄Υγεία για Όλους΄΄. 

 5 Περί της λήψης απόφασης για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αλιάρτου 
  -Θεσπιέων (Ν.4604/2019). 

 6 Περί της λήψης απόφασης για την μη παραχώρηση των σχολικών χώρων του Δήμου  
 Αλιάρτου - Θεσπιέων για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας -  
 Υγείας για τον κορονοϊό σε κανένα φορέα , σύλλογο ή ιδιώτη. 

 7 Περί του ορισμού εκπροσώπων  μετά των αναπληρωτών τους  στη Γενική Συνέλευση   
  Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ. 

 8 Περί  έγκρισης της υπό αριθ.86/2020 απόφασης ΑΟΕ ,που αφορά την αποδοχή και  
 κατανομή του ποσού των 29.016,41 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών  δαπανών των  
 σχολείων Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων (Γ΄ Κατανομή -2020). 

 9 Περί της εξέτασης αιτήσεως του ενδιαφερόμενου Πεσλή Βασιλείου του Αθανασίου που  
 αφορά πρακτική άσκηση στον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων. 
        10        Περί της έκφρασης γνώμης για την ΜΠΕ αιολικών σταθμών στη θέση ΄΄ΞΕΡΑΚΙΩΝΑ΄΄ & ΄΄ΜΥΤΙΚΑ΄΄ 

 

 

Ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


