
 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ    
∆ΗΜΟΣ  ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
              
 
                                                           
 
       ΠΡΟΣ :   Μέλη Οικονοµικής 
 
      Σας καλούµε σε τακτική
Ν.3852/10) την 21η  του µηνός 
αίθουσα της πρώην Μαθητικής Εστίας
αριθ. 380 εγκύκλιο (Α∆Α: ΩΖ2Χ
να λάβουµε απόφαση στα παρακ
 

1. Έγκριση πρακτικο
για τη διενέργεια ανοικτ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ

2. Έγκριση της τροποποιηµ
και αναβάθµιση δικτ

3. Έγκριση παράτασης προθεσµ
∆.Ε. Ανδρίτσαινας»

4. Αποδοχή απόφασης 
Προσβασιµότητας (Σ.Α.Π.)

5. Κατανοµή χρηµατικο
για την υλοποίηση 

6. Έγκριση µελετών ∆Ε∆∆ΗΕ για την επ
Λιβαδακίου (οικισµ
Μακρισίων, δ) παρα
Σαµικού.   

7. Έγκριση χρηµατικ
φωτισµού.  

8. Εισήγηση για αναµ
9. Έγκριση απόφασης 
10. Ορισµός δικηγόρου σε υποθ

 
                                                                                            

 
      
 
«Σε περίπτωση κωλύµατος συµµετοχής σας στη συνεδρίαση, σας 

συµµετέχει το αναπληρωµατικό µέλος» 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1) Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου   
2) ∆ιευθυντές ∆ήµου 
3) Προϊστάµενους ∆ήµου 

                                                          
1
 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 42/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κρέστενα, 
                             Αρ. Πρωτ.:

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      

                         Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

Οικονοµικής Επιτροπής   

Σας καλούµε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής (
του µηνός Ιουνίου  έτους 2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

αίθουσα της πρώην Μαθητικής Εστίας1 Κρεστένων και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ. 
ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του ΥΠ.ΕΣ., προκειµένου να συζητήσουµε και 
παρακάτω  θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης : 

Έγκριση πρακτικού Ι αποσφράγισης κι ελέγχου δικαιολογητικ
έργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ». 
τροποποιηµένης υδραυλικής µελέτης του έργου: «Εκσυγχρονισµ

άθµιση δικτύων ύδρευσης ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
άτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοπο

».  
όφασης ένταξης της πράξης: Εκπόνηση Σχεδ

ότητας (Σ.Α.Π.) ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. 
ή χρηµατικού ποσού από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρ

ίηση έργων και προµηθειών.  
ών ∆Ε∆∆ΗΕ για την επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµο

ίου (οικισµός Ράπτη), β) στο ∆.∆. Σαµικού (θέση Κοκιδι
ίων, δ) παραλλαγή χαµηλής τάσης του δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ στ

γκριση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για επεκτάσεις 

για αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022. 
όφασης  ∆ηµάρχου για κατεπείγουσα µετακίνηση οχ

όρου σε υποθέσεις ∆ήµου.    

                                                                                            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

                                             ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ 

«Σε περίπτωση κωλύµατος συµµετοχής σας στη συνεδρίαση, σας παρακαλούµε όπως µας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να 

                   

Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 42/2020  

1 

Κρέστενα, 17.06.2022                                                                                                                         
Αρ. Πρωτ.: 4110 

Επιτροπής (άρθρο 75 
και ώρα 12:00 µ. στην 

Κρεστένων και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ. 
προκειµένου να συζητήσουµε και 

έγχου δικαιολογητικών συµµετοχής 
ύµβασης του έργου: 

Εκσυγχρονισµός 
ένων». 

Οδοποιία Κοινοτήτων 

όνηση Σχεδίου Αστικής 

ών (πρώην ΣΑΤΑ) 

ύ Φωτισµού : α) στο ∆.∆. 
έση Κοκιδιά), γ) στο ∆.∆. 

ΗΕ στην ∆.Κ. Άνω 

άσεις δηµοτικού 

έτους 2022.  
ήµατος.  

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ  

παρακαλούµε όπως µας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να 
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