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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Κρέστενα, 16/06/2022 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                  Αριθ. Πρ.: 4091  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   
                  

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

    Προς: Δήμαρχο & Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων    
 
   Σας καλούμε σε  κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την 17η Ιουνίου  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 

13:00 και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 

(Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 

184 του Ν. 4653/2019.  

    Για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης  σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από 

τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικό ενημερωτικό υλικό και 

παρακαλείσθε την 17η  Ιουνίου  2022, από της 13:00  έως την 14:00 να 

ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, την γραμματεία του 

Δημοτικού Συμβουλίου, (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 την εισήγηση, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX 

με την γραμματεία του  Δημοτικού Συμβουλίου την  17/06/2022  και ώρα από 

11:30 έως 12:30.  

1. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανδρίτσαινας – 

Κρεστένων και της ΑΜΚΕ «Εταιρεία πρόληψης και προαγωγής υγείας 

ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για την υλοποίηση του προγράμματος ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

2. Λήψη απόφασης για την παραμονή  των εργαζομένων  Κλέκουρα 

Κωνσταντίνου, Θανάσουλα Παναγιώτη και Σαλπέα Εκάβης στην 

εργασία τους λόγω σοβαρής έλλειψης μόνιμου προσωπικού και των 

αυξημένων αναγκών του Δήμου.   

(Το κατεπείγον των θεμάτων  της συνεδρίασης έγκειται αφενός στο ότι θα πρέπει άμεσα να 
ληφθεί η απόφαση για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για την υλοποίηση του 
Προγράμματος Υγεία Για Όλους και να σταλεί  άμεσα για έγκριση στην 6η Υ.ΠΕ. κι αφετέρου στο 
ότι πρέπει να ληφθεί η απόφαση στήριξης των εργαζομένων,  αφού προσεχώς συζητούνται τα 
ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει οι εργαζόμενοι).   

                                                         Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ   

 

Ελληνική   
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:  

o Ιδιαίτερο  Γραφείο Δημάρχου  

o Γενικό Γραμματέα Δήμου  

o Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  

o Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

o Προϊσταμένους Τμημάτων  Δήμου  


