
1 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κρέστενα, 24-07-2020                                                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                          Αρ. Πρωτ.:  5612 
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 συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών1 την 
29η  του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.  στην αίθουσα εκδηλώσεων 
πρώην Μαθητικής Εστίας Κρεστένων2, προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση  στα 
παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης :  

   
1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού. 
2. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 

δημοτικών χώρων πυρόπληκτων τοπικών διαμερισμάτων». 
3.  Έγκριση παράτασης προγράμματος INTERREG BALKAN MED με ακρωνύμιο    

          DOMUS_CW.  
4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020. 
5. Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο 2 διαγωνισμού για την προμήθεια εκσυγχρονισμός και 

αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ανδρίτσαινας - 
Κρεστένων.  

6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας  τροφίμων ειδών σίτισης και παροχής σε 
είδος   έτους 2020.  

7. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών.  
8. Έγκριση της υπ. αριθ. 441/2020 απόφασης Δημάρχου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.   
9. Κατάρτιση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020. 
10. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για την παραλλαγή δικτύου 

στην Κοινότητα Ανδρίτσαινας.  
11. Απόδοση λογαριασμού εξόφλησης εντάλματος προπληρωμής προς την ΔΕΔΔΗΕ. 
12. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τελών κυκλοφορίας οχήματος.  
13. Έγκριση διαγραφών υπόχρεων καταβολής δημοτικών τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους 

του Δήμου.  
14. Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση Δήμου.  

 
                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

                                            ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ  
 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1) Διευθυντές Δήμου 
2)Προϊστάμενους Δήμου 

                                                           
1
 …στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών 

…τηρώντας τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του…( Εγκύκλιος 40/20930/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ) 
2
 Απόφαση 67/2020 Ο.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/10 παρ. 7 


