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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κρέστενα, 19.03.2021                                                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                 Αρ. Πρωτ.: 2051 
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 σε κατεπείγουσα  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 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την 22η 
του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00, 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 αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, 
σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε την 22η Μαρτίου 2021, από 12:00 έως 13:30 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 των  θεμάτων, 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 22-03-
2021 και  ώρα από  11:00 π.μ. – 11:30 π.μ.   
 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής της πράξης και την αποδοχή των όρων 
συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ14 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 
1821 ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.  

2. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ. 

 

      ( Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο ότι η προθεσμία υποβολής της πρότασης στο 
πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ λήγει την 31/03/2021 και θα πρέπει άμεσα να κατατεθεί η 
πρότασή μας ) 
 

 

                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                            ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ  
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

1) Διευθυντές Δήμου 
2) Προϊστάμενους Δήμου 
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