
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

       Θήβα:  1-11-2021  

                     Αριθ. Πρωτ: 18830 

ΔΗΜΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Πληρ.: Μαρία  Δαγδελένη 

Συνεδρίαση: 34η   Έκτακτη  

     ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών) 

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 2-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 

4555/2018. 
 

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια περιφοράς, σε εφαρμογή των 

διατάξεων της υπ’ αριθ. 163/2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσ. και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-5-2020 (Β’ 1988), των υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020, 

40/20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών. 

 

        Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι α) για το 1ο θέμα η εκ νέου υποβολή 

αφορά την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου και ειδικότερα της παρ. 1 β του άρθρου 142 

του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και της έναρξης ισχύος από 01/09/2021 της διάταξης του άρθρου 138 

του ως άνω νόμου, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 372 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τη 

δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Έτσι θα πρέπει να  

προσαρμοστεί εκ νέου η διακήρυξη του έργου και να ξανά υποβληθεί προς έγκριση στην 

αρμόδια αρχή. Η εκ νέου υποβολή θα πρέπει να γίνει μέχρι της 2/11/2021 και β) για το 2ο θέμα 

επειδή αφορά παράταση σύμβασης η οποία λήγει άμεσα (8/11/2021)  κατόπιν καθυστερημένου 

αιτήματος της ενδιαφερόμενης εταιρείας  στις 29/10/2021. 

 

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 2-11-2021 ΠΟΥ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 18830/1-11-2021  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87) 

 

 

 

 

1. Λήψη απόφασης για την εκ νέου υποβολή αιτήματος προέγκρισης 

δημοπράτησης της πράξης: «Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και 

εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων» στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

 

 Εισηγητής: Μαρία Παγώνη 

 

 

 

2. Λήψη απόφασης για την παράταση της ισχύος του συμβατικού χρόνου της 

προμήθειας ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας & ενός (1) διαξονικού 

φορτηγού με γερανό. 

  

 Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Παπασπύρου Γεώργιος  

Τσαραμπάρης Παναγιώτης  

Κοβάνης Νικόλαος  

Παπαδημητρίου Ιωάννης  

Κατσιμίχα Μαρίνα  

Δαγδελένης Απόστολος  

Βενιζέλος Κωνσταντίνος  

Τουλουμάκος Αντώνης  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Βόλης Κωνσταντίνος  

Κόντου Ιουλία  

Κυπριωτάκης Ευάγγελος  

Πετεινάρης Πέτρος  

Τραμπάκουλος Ηλίας  

Λοΐζου Ειρήνη 
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