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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κρέστενα, 09.04.2021                                                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                          Αρ. Πρωτ.: 2647 
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 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 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την 14η  του μηνός Απριλίου  έτους 2021, 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 αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής 
Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε την 14η  Απριλίου  2021, από 12:00 
έως 15:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail κ.λ.π.) 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 14-04-2021 και  
ώρα από  10.30 π.μ. έως 11:30 π.μ.  
 

1. Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής του 

έργου: «Αισθητική αναβάθμιση ιστορικού κέντρου Δημοτικής Κοινότητας 

Κρεστένων». 

2. Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής του 

έργου: «Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου». 

3. Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής του 

έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία Δήμου Ανδρίτσαινας – 

Κρεστένων». 

4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδός Μάτεσι - Αμπάρια»  

και τροποποίηση νομικής δέσμευσης λόγω αυτής.  

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία ΔΕ Αλιφείρας».  

6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, 
προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου ευρώ(1.000.000,00€) με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής.   

7. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου 
Ανδρίτσαινας – Κρεστένων». 

8. Έγκριση υποβολής πρότασης,  στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και στον άξονα προτεραιότητας: Ποιότητα 
Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών,  με τίτλο: 
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«Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική οδοποιία» και αποδοχή των όρων συμμετοχής 
στο πρόγραμμα.   

9. Έγκριση υποβολής πρότασης, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και  στον  Άξονα Προτεραιότητας Πολιτική 
Προστασία – Ασφάλεια, με τίτλο: «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος 
πυρανίχνευσης – αντιμετώπισης κινδύνων δασικών πυρκαγιών Δήμου Ανδρίτσαινας 
– Κρεστένων» και αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ08.     

10. 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.  

11. Έγκριση πρακτικού  κατακύρωσης επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια 
απορριμματοφόρου οχήματος στα πλαίσια του  Προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

12. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης 

του κορωνοϊού και λοιπών αναγκών.  

13. Κατανομή χρηματοδότησης από Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους για κάλυψη 

δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.   

14. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος 

οικονομικού έτους 2021.  

15. Κατάρτιση έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 1ου τριμήνου οικονομικού 

έτους 2021.  

16. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για τη σύνταξη συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης 

εδαφικής λωρίδας για ανόρυξη γεώτρησης στην Κοινότητα Βρίνας.  

17. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το έργο: «Επέκταση 

δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Μακρισίων». 

18. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για δράσεις πυρασφάλειας έτους 2021. 

19. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (ΥΕ Υδρονομέας 

Άρδευσης) για το αρδευτικό έργο του Κάμπου Παπαδούς του Δήμου.  

20. Έγκριση ένταξης του Δήμου στον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2021.  

21. Συγκρότηση Επιτροπής Παραδοτέου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Ανδρίτσαινας – Κρεστένων». 

22. Συγκρότηση Επιτροπής Παραδοτέου της πράξης «Δομή Παροχής βασικών αγαθών 

: Κοινωνικό Παντοπωλείο  Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων». 

23. Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση Δήμου.  

 

                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                         ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ  
 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1) Διευθυντές Δήμου 
2) Προϊστάμενους Δήμου 


