
 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 22/01/2021 

 Αρ. Πρωτ. :  604 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΓΙΑ συνεδρίαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  
                                                            ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής 

 ΑΡΑΠΙΤΣΑ Γεώργιο 
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο 
 ΓΛΥΚΟ Ιωάννη 
 ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗ Ταξιάρχη 
 ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
 ΝΙΑΡΟ Γεώργιο 

 
 

Σας προσκαλούμε στην 2η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης 11:30 π.μ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 

87 Α΄) και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) άρθρο 10 και σύμφωνα 

με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (Α.∆.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.∆.Α.: 

6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (Α.∆.Α.: 

6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

   Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

   

1.         Περί λήψης απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 1/2021 μελέτης προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος μείωσης του μη 

τιμολογούμενου νερού του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων». 

 

2.       Περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης ΑΤ01, Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Υποδομές 

Ύδρευσης» και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος μείωσης του μη τιμολογούμενου νερού του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων» 

 

3.         Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «Μελέτες έργων ολοκλήρωσης 

εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Αλιάρτου, συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων 

οικισμών “Πέτρα” και “Μάζι” και αναβάθμισης- διαρρύθμισης ΕΕΛ Αλιάρτου» στο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα 



Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο : 

«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 

14577/24-07-2020 Πρόσκλησης (ΑΤ09) του Υπουργείου Εσωτερικών / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ). 

 

4.         Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια της προτεινόμενης πράξης (Υποέργο 1,2) με 

τίτλο «Προμήθειας εξοπλισμού για την διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων» 

        

5.        Περί της έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ», 

συνολικού προϋπολογισμού 165.615,74 € (συμπ. 24% ΦΠΑ) του μέτρου 4, υπομέτρου 4.3. του 

Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020» κωδικός ΟΠΣΑΑ 0006126643 

 

6.         Αποδοχή της υπ ́αριθ. 1703/11-01-2021 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών για ένταξης της πράξης του 

Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης VΙΙΙ 

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της 

χώρας» 

 

7.         Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «Δημητρίου – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» 

 

8.        Περί της έγκρισης Πρακτικών αποσφράγισης τεχνικών προσφορών – δικαιολογητικών συμμετοχής 

και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Αλιάρτου (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Λ.) και των Νομικών Προσώπων των Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για ένα έτος», ΚΑΥΣΙΜΑ: 

Προϋπολογισμός: 156.319,36 €  

 
9.         Περί της έγκρισης Πρακτικών αποσφράγισης τεχνικών προσφορών – δικαιολογητικών συμμετοχής 

και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Αλιάρτου (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Λ.) και των Νομικών Προσώπων των Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για ένα έτος», ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 

Προϋπολογισμός: 19.796,40 €  

 

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί  

 είτε ηλεκτρονικά στο e–mail: demsymbaliart.thesp@gmail.com, επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το έντυπο 

ψηφοφορίας (χωρίς υπογραφή), από το προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία των 

συλλογικών οργάνων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων  

 



 

 είτε να καταθέσετε στη γραμματεία των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, το έντυπο 

ψηφοφορίας που σας επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο)  

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
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