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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                              Κρέστενα, 24.06.2021                                                                                                                          
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ                          Αρ. Πρωτ.: 4908 
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
              

                                                            Π  Ρ  Ο    Κ  Λ  Η    Η 
 
      ΠΡΟ :   Μέιε Οηθολοκηθής Δπηηροπής   
 
    Σαο θαινύκε ζε τακτική δηα περηθοράς 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 28ε ηνπ 
κελόο Ιοσλίοσ έηνπο 2021, εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 12:00 κ., 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  28ε Ιοσλίοσ  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-
06-2021 και  ώρα από  10.00 π.μ. έως 11:30 π.μ.  
 

1. Έγκπιζη ππακηικοω ΙΙ διεξαγυγήρ ανοικηήρ δημοππαζίαρ ηος έπγος: «Αποθαηάζηαζε 

δεκηώλ από ζεοκελία Γήκοσ Αλδρίηζαηλας – Κρεζηέλωλ» (εξ’ αναβολήρ).    

2. Καηάπηιζη ψπυν δημοππαζίαρ για ηην εκηέλεζη ηος έπγος: «Αγροηηθή Οδοποηία Γ.Γ. 

Βρεζηού, Αιηθείρας θαη Ληβαδαθίοσ». 

3. Καηάπηιζη ψπυν δημοππαζίαρ για ηην εκηέλεζη ηος έπγος: «Βειηίωζε θαη αλάπιαζε 

θοηλότρεζηωλ τώρωλ εηζόδοσ Γ.Γ. Ακσγδαιηώλ – Βρεζηού».  

4. Καηάπηιζη ψπυν δημοππαζίαρ για ηην εκηέλεζη ηος έπγος: «Δπηζθεσή θηηρίοσ Λαιούληα 

θαη κεηαηροπή ζε Κέληρο Κοηλόηεηας». 

5. Έγκπιζη παπάηαζηρ πποθεζμίαρ εκηέλεζηρ ηος έπγος: «Βειηίωζε θαη αλάπιαζε 

θοηλότρεζηωλ τώρωλ εηζόδοσ Σ.Κ. Καιιηζέας θαη Μσρωλίωλ». 

6. Αποδοσή σπημαηοδψηηζηρ απψ ηο Υποςπγείο Εζυηεπικϊν για ηην κάλςτη δαπανϊν 

παποσήρ ςπηπεζιϊν ναςαγοζυζηικήρ κάλςτηρ ζε οπγανυμένερ ή μη παπαλίερ.  

7. Σωνηαξη ζσεδίος αναμψπθυζηρ πποχπολογιζμοω οικονομικοω έηοςρ 2021.  

8. Έγκπιζη ππψζλητηρ πποζυπικοω με ζωμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικοω δικαίος οπιζμένος 

σπψνος για δπάζειρ ναςαγοζυζηικήρ κάλςτηρ έηοςρ 2021.  

 
                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  

                                                                               ΔΙΟΝΤΙΟ ΜΠΑΛΙΟΤΚΟ  
 

Δζωηερηθή Γηαλοκή: 
- Γενικψ Γπαμμαηέα Δήμος   
- Διεςθςνηέρ Δήμος 
- Πποφζηάμενοςρ Δήμος 

mailto:dkresten@otenet.gr

