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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κρέστενα, 18-12-2020                                                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                          Αρ. Πρωτ.: 9545 
∆ΗΜΟΣ  ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
              
                                                            Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 
       ΠΡΟΣ :   Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής   
 
    Σας καλούµε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της  Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί 
µε τη διαδικασία του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 
55/Α΄/11-03-2020) και την εγκύκλιο 426/77233/13.11.2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4), την 23η του 
µηνός ∆εκεµβρίου έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.,  λόγω της λήψης έκτακτων µέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και κατά τις προβλέψεις 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΄).  
    Για τα θέµατα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικό ενηµερωτικό υλικό και παρακαλείσθε την  23η ∆εκεµβρίου  2020, από της 12:00 έως την  
14:00 να ενηµερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή µε FAX, την γραµµατεία της Οικονοµικής 
Επιτροπής, (κα Χρονά ) στο τηλ. 2625 0 23554, e-mail: dkresten@otenet.gr  και FAX: 2625 0 25706 
 για τη θέση σας επί του κάθε θέµατος, συµπληρώνοντας – ψηφίζοντας στο συνηµµένο ειδικό έντυπο 
(π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχόν σχολιασµό ή αιτιολόγηση της άποψή  σας). Τα µέλη τα οποία δεν  
διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειµένου να ενηµερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται 
όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή µε FAX µε την γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής έως 23-
12-2020 και  ώρα από  10.30 π.µ. έως 11:30 π.µ.  

 
1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆∆ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΥΡΩΝΙΩΝ». 
2. Έγκριση τευχών ∆ηµοπράτησης και κατάρτιση όρων ∆ιακήρυξης για το έργο 

«∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΙΚΗ ) ∆Ε ΣΚΟΥΛΛΟΝΤΟΣ». 
3. Προέλεγχος ισολογισµού-οικονοµικών καταστάσεων και των αποτελεσµάτων χρήσης και 

έγκριση απολογισµού  του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019.  
 

 
                                                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 
                                            ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ  
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1) ∆ιευθυντές ∆ήµου 
2)Προϊστάµενους ∆ήµου 
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