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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κρέστενα, 09-06-2020                                                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                          Αρ. Πρωτ.:  4119 
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), την 10η του μηνός Ιουνίου  έτους 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00,  
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.4653/2019.  
    Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, 
σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε την   10η  Ιουνίου  2020, από της 11:00 έως της 12:00 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 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 10-06-
2020 και  ώρα από  10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής της ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Αισθητική αναβάθμιση ιστορικού κέντρου Δημοτικής Κοινότητας 
Κρεστένων», λόγω διακοπής του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στις 
εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ.  

2. Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής της ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου», λόγω διακοπής του 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ. 
 
 

     (Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται αφενός μεν διότι η μετάθεση των ημερομηνιών του 
διαγωνισμού των έργων  θα πρέπει άμεσα να αναρτηθεί  στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αφετέρου δε  
στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα συνημμένα του διαγωνισμού, πριν να τεθεί εκτός λειτουργίας το 
υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα, ήτοι πριν την 12.06.2020)  
 
 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

                                                        ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ  
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1) Διευθυντές Δήμου 
2)Προϊστάμενους Δήμου 
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