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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κρέστενα, 24.11.2021                                                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                Αρ. Πρωτ.:  9173 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
              

                                                            Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 

      ΠΡΟΣ :   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής   

   

      Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που 

θα διεξαχθεί με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 10 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε 

νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 ( Α΄76) και της υπ. αριθ. 426/77233/ 13.11.2020 

(ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών όπως ισχύει,  την 29η του 

μηνός Νοεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.  

2. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου αιτιολόγησης οικονομικής 

προσφοράς για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ – 

ΒΡΕΣΤΟΥ. 

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Γεώτρηση Τ.Κ.  Βρίνας.  

4. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για  κατεπείγουσες μετακινήσεις  οχημάτων του Δήμου εκτός 
ορίων περιοχής ευθύνης.   

5. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠΕΣ - απόδοσης εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2021, 

σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 

ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δαπανών (συμπληρωματική απόφαση ΙΑ΄ 

κατανομής Νοεμβρίου έτους 2021) 

6. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης –συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ έτους 2021, 

σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων 

τους. 

7. Προέλεγχος ισολογισμού-οικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσης και 

έγκριση απολογισμού   του Δήμου οικονομικού έτους 2020. 

8. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος 

οικονομικού έτους 2021. 

9. Κατανομή χρηματοδότησης ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών, πρώην ΣΑΤΑ. 

10. Έγκριση θέσεως σε κυκλοφορία του καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος. 

11. Έγκριση παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων 

στάσεων λεωφορείων Δήμου». 

12. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο:  «Κατασκευή, επισκευή και 

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου». 

13. Απόδοση λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 
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14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί αναπροσαρμογής των συντελεστών του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από 01.01.2022. 

15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί αναπροσαρμογής των συντελεστών του 

φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 01.01.2022. 

16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναπροσαρμογής του τέλους ακίνητης περιουσίας 

(Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις νέες τιμές αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Υπουργείου 

Οικονομικών, από 01.01.2022. 

17. Καθορισμός όρων σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Ανδρίτσαινας – 

Κρεστένων στην Κοινότητα Σκιλλουντίας. 

18. Έγκριση διαγραφών υπόχρεων καταβολής δημοτικών  τελών ύδρευσης – αποχέτευσης από 

βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.  

 
                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                                                                           ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ  
 

Εσωτερική Διανομή: 
- Γενικό Γραμματέα Δήμου   
- Διευθυντές Δήμου 
- Προϊστάμενους Δήμου 
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