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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
του µηνός Αυγούστου έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων
πρώην Μαθητικής Εστίας Κρεστένων2, προκειµένου να συζητήσουµε και να λάβουµε απόφαση στα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :
11η

1. Έγκριση πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής δηµοπρασίας του έργου: «Ανάπλαση Τοπικής
Κοινότητας Φαναρίου».
2. Έγκριση πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής δηµοπρασίας του έργου: «Αισθητική αναβάθµιση
ιστορικού κέντρου ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρεστένων».
3. Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση και βελτίωση αστικών
υποδοµών διοικητικής έδρας και ιστορικής έδρας του ∆ήµου Ανδρίτσαινας –
Κρεστένων» και τροποποίησης νοµικής δέσµευσης λόγω αυτής.
4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισµού Νέων
Τιµών Μονάδας Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση και βελτίωση αστικών υποδοµών
διοικητικής έδρας και ιστορικής έδρας του ∆ήµου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων».
5. Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου
∆.Ε. Σκιλλούντος».
6. Έγκριση πρακτικών Νο 3 διαγωνισµού για την προµήθεια εκσυγχρονισµός και
αναβάθµιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) ∆ήµου Ανδρίτσαινας –
Κρεστένων.
7. Αποδοχή-Συναίνεση του ∆ήµου για την µεταφορά της προµήθειας µε τίτλο «εκσυγχρονισµός
και αναβάθµιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) ∆ήµου Ανδρίτσαινας –
Κρεστένων» από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» του
Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.
8. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών έτους 2020.
9. Έγκριση της υπ. αριθ. 457/2020 απόφασης ∆ηµάρχου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.
10. Ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού έτους 2021.
11. Αναµόρφωση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης οικονοµικού έτους 2020.
12. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού τρέχοντος
έτους.
13. Ορισµός δικηγόρου σε υπόθεση του ∆ήµου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1) ∆ιευθυντές ∆ήµου
2)Προϊστάµενους ∆ήµου
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…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 (Α∆Α: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ )
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Απόφαση 67/2020 Ο.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 75 Ν. 3852/10 παρ. 7
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