
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ   

                                                                                                                                          ΑΛΙΑΡΤΟΣ, 19/03/2021 

 Αρ. Πρωτ. :  3124 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΓΙΑ συνεδρίαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής 

 
 ΑΡΑΠΙΤΣΑ Γεώργιο 
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο 
 ΓΛΥΚΟ Ιωάννη 
 ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗ Ταξιάρχη 
 ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ Λουκά 
 ΝΙΑΡΟ Γεώργιο 

 
Σας προσκαλούμε στην 8η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια 

περιφοράς την Τρίτη  23 Μαρτίου 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/2010) και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/2020) 

άρθρο 10 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 

40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 

426/77233/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και των διατάξεων 

της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/Β/2021) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6:00» (ΦΕΚ 996/Β/2021)». 

 

 

   Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
   

1 Μερική τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, με την προσθήκη 

άρθρου «Τρόπος Είσπραξης» (Σχετ. απόφαση 1/2021 ΑΕΠΖ) 

 

2 Περί έγκρισης και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 9/2021 μελέτης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση 

αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

 
 

 



 

3 Περί έγκρισης και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 10/2021 μελέτης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή 

υποδομών αστικής οδοποιίας», του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 

 

4 Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και 

χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α παρ. β του Ν. 

4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης, έγκριση πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή 

αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη του έργου με τίτλο «Επείγουσες 

μελέτες και εργασίες για την αντιμετώπιση σοβαρών ζημιών (πλημμύρες – λασποροές – 

κατολισθήσεις), που προκλήθηκαν από την θεομηνία της περιόδου 1ης – 5ης Απριλίου 2020 στην 

κωμόπολη/κοινότητα Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», που χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ572 με Κ.Α. 

2014ΣΑ57200002), προϋπολογισμού 259.984,96 € (συμπ. ΦΠΑ)  

 

5 Περί αποδοχής όρων της πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης/ 

χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων»,  στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της πρόσκλησης ΑΤ04. 

 

6 Περί αποδοχής όρων της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και έγκριση 

υποβολής αιτήματος ένταξης/ χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της 

πρόσκλησης ΑΤ12. 

 

7 Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση και 

επισκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Αλιάρτου» 

 
8 Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

συναγερμού κτιριακών εγκαταστάσεων» 

 
9 Περί απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής υπ’ αριθμ. 71/Α/2021 με απόδοση 

λογαριασμού. 

 

10 Περί απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής υπ’ αριθμ. 72/Α/2021 με απόδοση 

λογαριασμού. 

 

11 Περί ορισμού υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 470,50 € 

(σχετικό έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ υπ’ αριθμ. πρωτ. 000557/22-01-2021) 

 
12 Περί της αποδοχής του ποσού των 111.385,55ευρώ που αφορά ΚΑΠ μηνός Μαρτίου 

  



 

 

 

 

 

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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