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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                              Κρέστενα, 24.05.2021                                                                                                                          
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ                          Αρ. Πρωτ.: 3986 
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
              

                                                            Π  Ρ  Ο    Κ  Λ  Η    Η 
 

      ΠΡΟ :   Μέλη Οικονομικήρ Δπιηποπήρ   
 
    Σαο θαινύκε ζε τακτική δια πεπιθοπάρ ζπλεδξίαζε ηεο  Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πνπ ζα 
δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-03-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 
Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) θαη ηελ εγθύθιην 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), ηελ 28η ηνπ κελόο Μαΐος  έηνπο 2021, εκέξα Παπαζκεςή  θαη ώξα 
12:00 μ., ιόγσ ηεο ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 
θαη θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 87 Α΄).  
    Γηα ηα ζέκαηα ζαο απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, από ηε γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο 
Επηηξνπήο, ζρεηηθό ελεκεξσηηθό πιηθό θαη παξαθαιείζζε ηελ 28η  Μαΐος 2021, από 12:00 
έως 14:00 λα ελεκεξώζεηε ειεθηξνληθά (e-mail θ.ι.π.) ή ηειεθσληθά ή κε FAX, ηελ γξακκαηεία 
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, (θα Φξνλά) ζην ηει. 2625 0 23554, e-mail: dkresten@otenet.gr  
θαη FAX: 2625 0 25706  γηα ηε ζέζε ζαο επί ηνπ θάζε ζέκαηνο, ζπκπιεξώλνληαο – 
ςεθίδνληαο ζην ζπλεκκέλν εηδηθό έληππν (π.ρ. ππέξ, θαηά, ιεπθό θαη ηπρόλ ζρνιηαζκό ή 
αηηηνιόγεζε ηεο άπνςή  ζαο). Τα κέιε ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, 
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο εηζεγήζεηο, παξαθαινύληαη όπσο επηθνηλσλήζνπλ 
ηειεθσληθώο ή κε FAX κε ηελ γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο έως 28-05-2021 και  
ώρα από  10.00 π.μ. έως 11:30 π.μ.  
 

1. Έγκπιζη ππακηικού δημοππαζίαρ ηος έπγος: «Βεληίυζη και ανάπλαζη 

κοινόσπηζηυν σώπυν Γήμος Ανδπίηζαιναρ – Κπεζηένυν».  

2. Έγκπιζη ηεςσών δημοππάηηζηρ και καθοπιζμόρ ηπόπος εκηέλεζηρ ηος έπγος: 

«Αγποηική οδοποιία Γ.Γ. Βπεζηού, Αλιθείπαρ και Λιβαδακίος».  

3. Καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ για ηην μίζθυζη ακινήηος ζηην Κοινόηηηα 

Καλςβακίυν για  ηη ζηέγαζη ςπηπεζιών ηος Γήμος.  

4. ύζηαζη πάγιαρ πποκαηαβολήρ οικονομικού έηοςρ 2021.  

5. Καηανομή σπημαηοδόηηζηρ από κενηπικούρ αςηοηελείρ πόποςρ έηοςρ 2021 από ηο 

Υποςπγείο Δζυηεπικών για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών.  

       

                                              

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  

 

                                                         ΔΙΟΝΤΙΟ ΜΠΑΛΙΟΤΚΟ  
 
 

Δζυηεπική Γιανομή: 
- Γενικό Γραμματέα Δήμοσ   
- Διεσθσντές Δήμοσ 
- Προϊστάμενοσς Δήμοσ 
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