ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Κρέστενα, 24.03.2022
Αρ. Πρωτ.: 1957

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η
ΠΡΟ : Μέλη Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
αο θαινχκε ζε ηαθηηθή δηα δψζεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (άρθρο 75 Ν.3852/10)
ηελ 29η ηνπ κελφο Μαπηίος έηνπο 2022, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 12:00 μ. ζηελ αίζνπζα ηεο πξψελ
Μαζεηηθήο Δζηίαο1 Κξεζηέλσλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ. αξηζ. 75η εγθχθιην (ΑΓΑ:
Φ0ΦΤ46ΜΣΛ6-Π7Δ) ηνπ ΤΠ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ιάβνπκε απνθάζεηο ζηα
παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο :
1) Καηαλνκή απφ ΚΑΠ γηα έξγα θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πξψελ ΑΣΑ) γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο κειέηεο : «Ανάπλαζη Σ.Κ. Γπύλλος, Γπαγωγίος, Γαθνούλα,
έκοςλα, Ανδπίηζαιναρ και Κπεζηένων», πνζνχ 42.160,00 €.
2) Έγθξηζε ηεπρψλ – δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: « Ανάπλαζη Γπαγωγίος και Γπύλλος
Γήμος Ανδπίηζαιναρ – Κπεζηένων ».
3) Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 (Α.Π.2) «ΑΣΗΚΖ
ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ & ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» ηνπ
ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο: «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» γηα ην έηνο
2021 ηνπ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ.
4) Απνδνρή έληαμεο ηεο πξάμεο: Αναβάθμιζη μησανολογικού και λοιπού εξοπλιζμού
εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ ςδάηων και λςμάηων Γήμος Ανδπίηζαιναρ – Κπεζηένων
ζην πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ » ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
5) Έγθξηζε Πξαθηηθνχ ΗV ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο γηα ηελ δηελέξγεηα αλνηθηήο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΨΑ Γ. Γ.
ΒΡΔΣΟΤ, ΑΛΙΦΔΙΡΑ ΚΑΙ ΛΙΒΑΓΑΚΙΟΤ ».
6) Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ – ΚΡΔΣΔΝΧΝ».
7) Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΟΜΒΡΙΧΝ
ΤΓΑΣΧΝ Γ.Δ. ΚΙΛΛΟΤΝΣΟ».
8) Έγθξηζε πξαθηηθψλ δηαγσληζκνχ ολοκληπωμένων ζςζηημάηων ςπογειοποίηζηρ
αποππιμμάηων με ενζωμαηωμένο αιζθηηήπα πληπώζεωρ για ηην αιζθηηική
αναβάθμιζη ηων κοινόσπηζηων σώπων ηος Γήμος.
9) Έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ Πνιηηηζκνχ
Αζιεηηζκνχ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022.
10) Απνδνρή ζπκπιεξσκαηηθήο επηρνξήγεζεο ηνπ ΤΠ.Δ., απφ ηνπο ΚΑΠ κελφο Μαξηίνπ
έηνπο 2022.
11) Απνδνρή ζπκπιεξσκαηηθήο επηρνξήγεζεο ηνπ ΤΠ.Δ., απφ ηνπο ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ρνιείσλ.
12) Καηαλνκή επηρνξεγήζεσλ απφ ηνπο ΚΑΠ, ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο.
13) Δηζήγεζε γηα ηελ 1ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022.
14) Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ ΗΓΟΥ γηα ηελ απνηξνπή ηεο δηάδνζεο ηνπ
θνξσλντνχ.
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15) Σξνπνπνίεζε φξσλ δηαθεξχμεσλ : α) γηα ηελ εθκίζζσζε ρψξσλ παξαιίαο θαη
αηγηαινχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηνθηλνχκελσλ ή ηξνρήιαησλ θαληηλψλ, β) γηα ηελ
εθκίζζσζε ρψξσλ παξαιίαο θαη αηγηαινχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειψλ θαη μαπισζηξψλ.
16) Οξηζκφο δηθεγφξνπ ζε ππφζεζε ηνπ Γήκνπ.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
ΔΙΟΝΤΙΟ ΜΠΑΛΙΟΤΚΟ

«Σε περίπηωζη κωλύμαηος ζσμμεηοτής ζας ζηη ζσνεδρίαζη, ζας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήζεηε εγκαίρως, ώζηε να
ζσμμεηέτει ηο αναπληρωμαηικό μέλος»
Δζωηεπική Γιανομή:
1) Γενικό Γραμμαηέα Δήμοσ
2) Διεσθσνηές Δήμοσ
3) Προϊζηάμενοσς Δήμοσ
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