
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ   

                                                                                                             ΑΛΙΑΡΤΟΣ, 01/02/2021 

 Αρ. Πρωτ. :  943 

 

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 3η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 

Παρασκευή 05 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 ορισμού υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 293,08 € (σχετικό 

έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ υπό αριθ.πρωτ.007530/27-11-2020) 

 

2.         Περί ορισμού υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 354,84 € (σχετικό 

έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ υπό αριθ.πρωτ.007531/27-11-2020) 
 

3.         Περί ορισμού υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 293,21 € (σχετικό 

έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ υπό αριθ.πρωτ.007532/14-12-2020) 



 

4.         Περί ορισμού υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 470,50 € (σχετικό 

έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ υπό αριθ.πρωτ.000556/22-12-2021) 

      

5.        Περί της εξέτασης αιτήματος Ο.Τ.Ε. Α.Ε. που αφορά την τιμολόγηση λογαριασμού ύδρευσης του κτιρίου 

του Ο.Τ.Ε. στην Αλίαρτο  

 

6.         Περί της αποδοχής του ποσού των 111.385,55 € που αφορά ΚΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2021 

 
7. Περί λήψης απόφασης για τη συγκρότηση: α) επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

τακτικών  διαγωνισμών προμηθειών, β) επιτροπής διενέργειας -   αξιολόγησης  αποτελεσμάτων τακτικών 

διαγωνισμών υπηρεσιών , γ) επιτροπής διενέργειας  – αξιολόγησης αποτελεσμάτων συνοπτικών 

διαγωνισμών προμηθειών και δ) επιτροπής  διενέργειας – αξιολόγησης αποτελεσμάτων συνοπτικών 

διαγωνισμών υπηρεσιών του Δήμου  και των Νομικών Προσώπων αυτού. 

 
8.         Περί ορισμού μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών (παρακαλούμε 

όπως μας γνωρίσετε τους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην παρούσα επιτροπή) 

 

 

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)  

 

 

Σε ότι αφορά τις προτάσεις για απαλλαγή από τα τέλη Λαϊκής Αγοράς και 0,5% για τα καταστήματα , βρίσκονται ήδη 

στο στάδιο της επεξεργασίας μαζί με άλλα μέτρα στήριξής, όπως έχουμε ήδη  προαναγγείλει και θα έλθουν σε 

επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής, με αναδρομική ισχύ. 

 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
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