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ΚρÝστενα, ()Β,lCI.202º

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗηJΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Αρ, Πρωτ.: 7866

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Ι/ΝΣΗ ΔΙOιΚΗΤιΚΩΝ & οιι{ΚΩΝ γΠΗΡΕΣιΩΝ
οΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠ ΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙ

ΠΡοΣ
ΠΡΟΣ:

ΛΗΣΗ

ΜÝλη ΟικονομικÞò ΕπιτροπÞò

Σαò καλοýμε να συμμετÝχετε στην τακιικÞ συνεδρßαση τηò ΟικονομικÞò ΕπιτροπÞò που
τηò λÞψηò Ýκτακτων μÝτρων
αποφυγÞò τηò διÜδοσηò του κορωγοßbý COV|D-l θ, σýμφωνα με τιò διατÜξειò του Üρθρου

θα διεξαχθεß μετη

χρÞση τηλεπικοινωνιακþν μÝσωιιλüγω

'10

τηò ΠρÜξηò Νομοθετικοý ΠεριεχομÝνου (φΕΚ 55/Α7º'Ι-03-2020), η οποßα κυρþθηκε
νομοθετικÜ με το Üρθρο 2 του Ν. 46Β2Ι20 ( Α'76) κα| τηò υπ, αριθ, 426Π7233Ι 13,11,2α20
(ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΙυΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλßου του Υπουργεßου Εσωτερικþν üπωò ισχýει, την ß2ι του
μηνüò Οκτωβρßου Ýτουò2021, ημÝρα Τρßτη και þρα 12:00 μ, για συζÞτηση και λÞψη
αποφÜσεων σια παρακÜτω θÝματα τηò ημερÞσιαò διÜταξηò:

1,

2,

3,
4,
5.
6,
7,
Β,
θ,

¸γκριση παρÜτασηò πρδ¼εσμßαò εηÝλεσηò των Ýργων: α,Ι 0δοποιßα ζþγηò θΠΑΑΧ
ΤρυπητÞò, β) ΚατασκευÞ ταßχων αντιστÞριξηò δημοπκþν χþρων πυρüπληκτων

Τοπικþν ΔιαμερισμÜτων, γ) Βελτßωση,,και ανÜπλαση κοιν6χρηστων χþρων
εισüδου Τ,Κ ΚαΜιθÝαòκα, Μυρωνßων.
¸γκριση υποβολÞò πρüτασηò σιο ΠρÜσινο Ταμεßο για τη χρηματοδüτηση τηò
υπηρεσßαò : «Εκπüνηση Σχεδßου Φ6ρτισηò Ηλεισρικþν ΟllημÜτων (Σ.Φ,Η,Ο) στα
ΔÞμο Ανδρßτσαιναò - ΚρεστÝνωw» στα πλαßσιο του Αξονα Προτεραιüτηταò 2
«ΑστικÞ Αναζωογüνηση και ΛοιπÝò ΑρÜσειò ΠεριβαΜοwικοý Ισοζυγßου»,
ΚατÜρτιση üρων διακÞρυξηò για την εκτÝλεση τηò πρÜξηò : «ΚατασκευÞ, επισκευÞ

και συντÞρηση αθλητικþν

εγκαταστÜσεων του ΑÞμαυ Ανδρlτσαιναò

ΚρεστÝνων».
ΛÞψη απüφασηò για παρÜταση σýμβασηò για την προμÞθεια απορριμματοφüρου,
ΛÞψη απüφασηò για την παρÜταση συμβÜσεων προμÞθειαò τροφßμων,
ΚατανομÞ χρηματοδüτησηò ΚΑΠ επενδυτικþν δαπανþν (πρþην ΣΑΤΑ).

ΚατανομÞ χρηματοδüτησηòγια την κÜλυψη δαπανþν πυροπροστασßαò,
ΚατανομÞ Ýκτακτηò επιχορÞγησηò του ΥΠΕΣ προò κÜλυψη Ýκτακιων και επιτακτΙκþν
αναγκþν που προκλÞθηκαν απü την εμφÜνιση του κορονοßοý COVID-l θ

¸γκριση χρηματικþν ενταλμÜτων προπληρωμÞò σιη ΔΕΔΔΗΕ για : aJ παραΜαγÞ
(μετατüπιση) δικτýου χαμηλÞò τÜσηò στην Καινüτητα ΚρεστÝνων, β) επÝκταση
δημοτικαý φωτισμοý στην Κοινüτητα ΓρýΜου,
,Ι0,
Ορισμüò δικηγüρου σε υπüθεση ΔÞμου

ΕσωτερικÞ ΔιαγομÞ:
ΓραμματÝα ΔÞμου
ΔιευθυwÝò ΔÞμαυ
- Προß'σÜμενουò ΔÞμου
- Γενικý
-

ß

