
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ   

                                                                                                             ΑΛΙΑΡΤΟΣ, 12/02/2021 

 Αρ. Πρωτ. :  1380 

 

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 4η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 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 έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 

Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και του Ορχομενού για την εκτέλεση του έργου, «Αποκατάσταση 

γεφυριών στην περιοχή της Κωπαϊδας», Β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης και Γ) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης 

 

 



 

2.         Περί αποδοχής της υπ’ αριθμ 7928/02-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΨΝ46ΜΤΛ6-ΓΤΝ) απόφασης του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα ένταξη της πράξης “Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την 

αναβάθμιση υφιστάμενων στάσεων στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων”, στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης V “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού των δήμων της χώρας” 

 

3.         Πέρι έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο  «Προμήθεια σάρωθρου 4κμ» του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων, προϋπολογισμού 222.580,00 € 

(συμπ. 24% ΦΠΑ) 

 
4.         Περί παρατάσεως ισχύος των  υπ’ 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, αναστολής από τέλη ακαθαρίστων εσόδων 

επιχειρήσεων, παράτασης και αναστολής οφειλών εκμισθωτών, απαλλαγής τροφείων παιδικών 

σταθμών, αναστολής μισθώσεων και κυλικείων, απαλλαγής τέλους λαϊκών αγορών) στο Δήμο Αλιάρτου 

– Θεσπιέων 

 
5.        Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, 

στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών 

αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊου Covid-19 

 
6.         Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2021, Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και αναπροσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

 

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 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
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