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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                              Κρέστενα, 30-03-2020                                                                                                                          
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ                          Αρ. Πρωτ.:  2342 
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
              
                                                            Π  Ρ  Ο    Κ  Λ  Η    Η 
 
       ΠΡΟ :   Μέλη Οικονομικής Επιηροπής   

 
    Σαο θαινχκε ζε καηεπείγοσζα δια περιθοράς ζπλεδξίαζε ηεο  Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πνπ ζα 
δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία  ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-03-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
(ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), ηελ 1η ηνπ κελφο Απριλίοσ έηνπο 2020, εκέξα Σετάρτη θαη ψξα 12:00,  ιφγσ 
ηεο ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη θαηά ηηο 
πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4653/2019.  
    Γηα ηα ζέκαηα ζαο απνζηέιιεηε ειεθηξνληθά, απφ ηε γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, 
ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη παξαθαιείζζε ηελ Σετάρτη  01 Απριλίοσ  2020, από της 11:00 π.μ. 
έως της 12:00  λα ελεκεξψζεηε ειεθηξνληθά (e-mail) ή ηειεθσληθά ή κε FAX, ηελ γξακκαηεία ηεο 
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, (θα Χξνλά ) ζην ηει. 2625023554, e-mail: dkresten@otenet.gr  θαη FAX: 
2625025706  γηα ηε ζέζε ζαο επί ηνπ θάζε ζέκαηνο ζπκπιεξψλνληαο – ςεθίδνληαο ζην ζπλεκκέλν 
εηδηθφ έληππν (π.ρ. ππέξ, θαηά, ιεπθφ θαη ηπρφλ ζρνιηαζκφ ή αηηηνιφγεζε ηεο άπνςή  ζαο). Τα κέιε ηα 
νπνία δελ  δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο εηζεγήζεηο, 
παξαθαινχληαη φπσο επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθψο ή κε FAX κε ηελ γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο 
Επηηξνπήο έως 01-04-2020 ώρα 11:00 π.μ. 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
1. Έγθξηζε  πξαθηηθνχ Ι δηεμαγσγήο αλνηθηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Εκζσγτρονιζμός και 

αναβάθμιζη δικηύων ύδρεσζης Δήμοσ Ανδρίηζαινας – Κρεζηένων». 
2. Οξηζκφο κειψλ δηεμαγσγήο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Αιζθηηική αναβάθμιζη ιζηορικού κένηροσ δημοηικής κοινόηηηας 
Κρεζηένων»  θαη θαζνξηζκφο εκεξνκελίαο θαη ψξαο.   

3. Καηάξηηζε φξσλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Ενεργειακή αναβάθμιζη 
δημοηικών κηιρίων Δήμοσ Ανδρίηζαινας – Κρεζηένων». 

4. Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Οδοποιία ΔΕ Αλιθείρας».  
5. Σχληαμε εηζήγεζεο πξνο ην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην 2εο ππνρξεσηηθήο αλακφξθσζεο 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.  
6. Έγθξηζε ζχλαςεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ζπληήξεζε θη επηζθεπή κεηά ηεο 

πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Δήκνπ. 
7. Καηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θη εππξεπηζκνχ. 
8. Έγθξηζε απνθάζεσλ Δεκάξρνπ. 
9. Έγθξηζε απφθαζεο ΝΠΔΔ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Κνηλσληθήο Πξφλνηαο & Αιιειεγγχεο. 

 
                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
 

                                                        ΔΙΟΝΤΙΟ ΜΠΑΛΙΟΤΚΟ  
Εζωηερική Διανομή: 
1) Διεσθσντές Δήμοσ 
2)Προϊστάμενοσς Δήμοσ 
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