
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ   

                                                                                                                                          ΑΛΙΑΡΤΟΣ, 15/04/2021 

 Αρ. Πρωτ. :  4024 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΓΙΑ συνεδρίαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής 

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

 
Σας προσκαλούμε στην 10η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια 

περιφοράς την Δευτέρα  19 Απριλίου 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.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 αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/10.04.2021 (ΦΕΚ 1441/10.04.2021 τεύχος 

Β')  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 τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» 

 

   Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
   

1 Περί αποδοχής χρηματοδότησης 100.000,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ως έκτακτη 

χρηματοδότηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεομηνίες 

2 Περί αποδοχής ποσού 35.200,00 € για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19. 

3 Περί της αποδοχής του ποσού 111.385,55 ευρώ, που αφορά Δ’ κατανομή έτους 2021 προς κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών δαπανών του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων (σχετ. υπ’ αριθ.πρωτ.28960/14-04-

2021 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)  



4 Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

5 Περί του καθορισμού της διαδικασίας εγγραφών - επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για το σχολικό έτος 2021 – 2022 

6 Περί της ανάθεσης σε πληρεξούσια δικηγόρο για υπόθεση του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Σχετ. υπ’ 

αριθμ. 70/3903/12-4-2021 απόφαση Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων) 

7 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Περί συγκρίτησης: 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 συγκρότησης Επιτροπής Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο: «Εκσυγχρονισμός, βελτίωση 

υφιστάμενης οδοποιίας στον οδικό άξονα Ευαγγελίστριας – Πέτρας (Β’ Φάση)» συνολικού 

προϋπολογισμού 253.843,39 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 

9 Περί έγκρισης χρονικής παράτασης του υποέργου 2 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της πράξης 

5003263 

 

 

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 Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής  

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων 
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