
                                                                                                 ΑΛΙΑΡΤΟΣ , 19/2/2021 
 Αρ. Πρωτ. : 1649 

 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 

 
 Σας προσκαλούμε στην 1η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια 
περιφοράς την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ. και λήξης 20:30 μ.μ., κατ’ εφαρμογήν 
α)  των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 
συμπληρώθηκε από το Ν. 4635/2019  
β) των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 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», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν,4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020) 
γ) των διατάξεων 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» 
δ) των διατάξεων 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»   
ε) των διατάξεων της παρ. 4 της υπ αριθμ. 163/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)   εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών « Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων» 
 όπου:   α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και 
ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 
του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , ενώ και οι 
συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. 
 
 



στ) του υπ’ αριθμ. πρωτ.  60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου 
ζ) των διατάξεων της υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/Οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού». 
η) των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 
τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» 
θ) των διατάξεων της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 
6:00. (τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769/12.02.2021 (ΦΕΚ 586/13.02.2021 τεύχος Β') 
 
 
 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
 1 Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2021, Δήμου Αλιάρτου –  
 Θεσπιέων .(Σχετ. υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής) 
 
 2 Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους και  
 αναπροσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  
 (Σχετ. υπ’ αριθμ. 30/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής) 
 
 3   Περί έγκρισης παρατάσεως ισχύος των αριθμ. 39/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  
 και 32/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν τη λήψη οικονομικών μέτρων  
 υποστήριξης λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και προσθήκης νέων μέτρων  
 (απαλλαγής από τέλη καθαριότητας/ φωτισμού και κοινόχρηστου χώρου επιχειρήσεων,  
 απαλλαγή από τέλη ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η λειτουργία  
 τους, παράτασης και αναστολής οφειλών εκμισθωτών, απαλλαγής τροφείων παιδικών  
 σταθμών, αναστολής μισθώσεων και κυλικείων, απαλλαγής τέλους λαϊκών αγορών) στο  
 Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων .(Σχετ. υπ’ αριθμ. 28/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής) 
 
 4 Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των  
 συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  
 (Σχετ. υπ’ αριθμ. 13/2020 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής) 
 
 5 Παράδοση – παραλαβή tablet του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για χρήση στα Σχολεία  
 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διατεθούν σε μαθητές που στερούνται  
 πρόσβασης στην τηλεκπαίδευση. 
 
 6 Έγκριση δωρεάς προκατασκευασμένου οικίσκου εξωτερικού χώρου για τις ανάγκες του  
 Κέντρο Υγείας Αλιάρτου. 
 
 7 Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών – παροχής  
 υπηρεσιών – επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. 
 
 8 Έκδοση ψηφίσματος για την υποβάθμιση των ΕΛΤΑ . 
 
 9 Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ,σύμφωνα με το  
 αρθ.7 παρ.8 του Ν/2307/95 για το έτος 2021. 
 
 10 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2021. 
 
 11 Κατανομή του ποσού των 29.060,00ευρώ που αφορά λειτουργικές δαπάνες σχολείων  
 Δημου Αλιάρτου - Θεσπιέων. 
 
 
 
 



 
Ώρα έναρξης συνεδρίασης 18:00 μ.μ. και ώρα λήξης 20:30 μ.μ. 
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο e-
mail demsymbaliart.thesp@gmail.com ή στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την 
Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις. Οι απαντήσεις στις 
ερωτήσεις σας, θα σας δοθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 15:30 μ.μ.  
Παρακαλείσθε τη Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 18:00 μ.μ. έως 20:30 μ.μ. να ΨΗΦΙΣΕΤΕ:  
είτε ηλεκτρονικά στο e–mail: demsymbaliart.thesp@gmail.com, επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το έντυπο 
ψηφοφορίας (χωρίς υπογραφή)  
είτε να καταθέσετε στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου το έντυπο ψηφοφορίας που σας επισυνάπτεται 
(υπογεγραμμένο)  
 
ψηφίζοντας: «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.  
Οι  εισηγήσεις των θεμάτων θα σας αποσταλούν  ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) . Η 
απόφαση που θα ληφθεί, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της 
απόφασης, τακτική συνεδρίαση  
 
  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
1. Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον του 2/3 των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου.  
2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα 
που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 18:00 μ.μ. έως 20:30 μ.μ. Τα μέλη που 
δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 20:00 μ.μ. θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).  
3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας 
παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.  
4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες.  
5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την 
αποστολή του e–mail ή με κατάθεση στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο 
τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.  
 
  
 
 

Ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


