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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                          

                                                                                                                                          ΑΛΙΑΡΤΟΣ, 04/02/2022 

 Αρ. Πρωτ. :  1048 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΓΙΑ συνεδρίαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής 

 
 ΑΡΑΠΙΤΣΑ Γεώργιο 
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο 
 ΖΙΩΓΑ Βασίλειο 
  ΘΕΟΔΩΡOΓΙΑΝΝΗ Ταξιάρχη 
 ΚΟΚΟΡΑΚΗ Λουκά 
 ΝΙΑΡΟ Γεώργιο 

 
Σας προσκαλούμε στην 2η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης 

κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα έναρξης 13:30 μ.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 στην υπ’ 

αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και των 

διατάξεων της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 3608/21-1-2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 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 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την 

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» 

 

   Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

1. Περί Α) της αποδοχής της παραχώρησης χρήσης του ακινήτου «ΚΗΠΟΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, Β) έγκριση της σχετικής σύμβασης παραχώρησης και Γ) 

εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. 

(Εισηγητής κ. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων) 

 

2. Περί έγκρισης του σχεδίου προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων έτους 2022, μετά την σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

(Εισηγήτρια κ. Γκιζιώτη Κωνσταντίνα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) 
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3. Περί έγκρισης αιτήματος παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή 

υπηρεσιών ελέγχου ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης ελέγχου οικονομικού έτους 2020, Δήμου Αλιάρτου 

– Θεσπιέων» 

(Εισηγητής κ. Ζιώγας Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών – Προγραμματισμού & Διαφάνειας) 

 

4. Περί της έγκρισης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου με τίτλο «Βελτίωση 

Πρόσβασης Οδού Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων του Δήμου  του Αλίαρτου – Θεσπιέων», 

συνολικού προϋπολογισμού 380.383,19 € (συμπ. 24% ΦΠΑ) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 

μεταφερόμενο στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

(Εισηγητής κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

 

5. Περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς – αιτιολόγηση 

προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή έργου  

«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων (Β’ Φάση)», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 184443 

(Εισηγητής κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

 

6. Περί της έγκρισης τροποποίησης της πράξης «Δημιουργική επανάχρηση παλαιών αποθηκών Οργανισμού 

Κωπαΐδας Αλιάρτου» με Κωδικό ΟΠΣ 5021478 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

(Εισηγητής κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

 

7. Περί της έγκρισης του πρακτικού Ι της 1ης συνεδρίασης ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και λήψη απόφασης απόρριψης προσφοράς της ανοικτής 

διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά με βάση την τιμή μέσω του 

ΕΣΗΣΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης βασικού αγροτικού 

άξονα γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου (Αλίαρτου – 

Πέτρας – Υψηλάντη – Σωληνάρι)» του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, προϋπολογισμού 2.698.296,82 €, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

(Εισηγητής κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

 

 

 

 

http://www.aliartos.gov.gr/
mailto:info@aliartos.gov.gr


Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  

Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr 

3 

 

 

8. Περί της έγκρισης του πρακτικού Ι της 1ης συνεδρίασης ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και λήψη απόφασης απόρριψης προσφοράς της ανοικτής 

διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά με βάση την τιμή μέσω του 

ΕΣΗΣΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης οδού γεωργικών - 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη Κοινότητα Υψηλάντη» του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, 

προϋπολογισμού 462.196,45 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

(Εισηγητής κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

 

9. Περί της έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων 

συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προφορά με βάση την τιμή μέσω του ΕΣΗΣΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου με τίτλο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» με Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ 183159 

(Εισηγητής κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

 

10. Περί της έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων 

συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προφορά με βάση την τιμή μέσω του ΕΣΗΣΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου με τίτλο «Ανακατασκευή υποδομών αστικής οδοποιίας» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 183160 

(Εισηγητής κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

 

11. Περί της έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων 

συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προφορά με βάση την τιμή μέσω του ΕΣΗΣΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου με τίτλο «Ανακατασκευή υποδομών δημοτικών εγκαταστάσεων» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 183161 

(Εισηγητής κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

 

12. Περί της έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων 

συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προφορά με βάση την τιμή μέσω του ΕΣΗΣΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών δημοτικών εγκαταστάσεων» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 183162 

(Εισηγητής κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 
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13. Περί της έγκρισης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου με τίτλο «Βελτίωση 

των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων», συνολικού προϋπολογισμού 

930.666,84 € (συμπ. 24% ΦΠΑ) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» μεταφερόμενο στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

(Εισηγητής κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

 

14. Έγκριση και αποδοχή Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «Προμήθεια & Εγκατάσταση υλικών για την 

αναδιαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Αλίαρτου – Θεσπιέων» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) 

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο Μέτρο 2.2.: Αναβάθμιση 

του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου 

(Εισηγητής κ. Βαρουξής Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας) 

 

15. Περί λήψης απόφασης για την συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

Διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών του Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων και των Νομικών Προσώπων 

αυτού 

(Εισηγητής κ. Ζιώγας Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών – Προγραμματισμού & Διαφάνειας) 

 

16. Περί λήψης απόφασης για την συγκρότηση ετήσιων επιτροπών παραλαβής προμηθειών - παροχής 

υπηρεσιών του Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων και των Νομικών Προσώπων αυτού 

(Εισηγητής κ. Ζιώγας Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών – Προγραμματισμού & Διαφάνειας)] 

 

17. Περί λήψης απόφασης για την συγκρότηση ετήσιας επιτροπής ενστάσεων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και 

νομικών προσώπων αυτού 

(Εισηγητής κ. Ζιώγας Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών – Προγραμματισμού & Διαφάνειας)] 

 
 

Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής  

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων 
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