
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ   

                                                                                                                                          ΑΛΙΑΡΤΟΣ, 27/05/2021 

 Αρ. Πρωτ. :  5500 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΓΙΑ έκτακτη συνεδρίαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής 

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

 
Σας προσκαλούμε στην 13η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί ζώσης 

κεκλεισμένων των θυρών την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα έναρξης 10:30 π.μ., στην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου, 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. 31950/21.05.2021 

(ΦΕΚ 2141/22.05.2021 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, 

24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» 

 

 

   Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
   

1 Περί της έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή 

αναβάθμιση αντλιοστασίων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (Α.Π.Ε.) για τη βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων 

και λυμάτων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» 

 



2 Περί αποδοχής όρων της πρόσκλησης ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της 

διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Α.Π.Ε. στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» και 

έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης/ χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή 

αναβάθμιση αντλιοστασίων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (Α.Π.Ε.) για τη βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων 

και λυμάτων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της πρόσκλησης 

ΑΤ03» 

3 Προτεραιοποίηση πράξεων προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 

4 Περί έγκρισης καθορισμού όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. 

ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων . προϋπολογισμού 

275.875,77 Ευρώ με Φ.Π.Α 24% 

5 Περί έγκρισης και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 24/2020 μελέτης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών 

διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

6 Περί έγκρισης καθορισμού όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων Αλιάρτου» του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, προϋπολογισμού 1.590.000,00 Ευρώ. 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ύπαρξης ασφυκτικών προθεσμιών. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων 
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