
 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
              
 
                                                           
 
       ΠΡΟΣ :   Μέλη Οικονομικής 
 
      Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης 
την 6η του μηνός Σεπτεμβρίου
Μαθητικής Εστίας1 Κρεστένων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθ. 
ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) του ΥΠ.ΕΣ.
παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης
 

1.   Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ανδρίτσαινας 
Προτεραιότητας 1.4 (Α.Π. 1.4) «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην 
κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξουσιοδότηση 
Δημάρχου για την υποβολή αυτής. 

2.   Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου μετά 
από παράταση ισχύος προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: 
«Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου». 

3.   Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας: Εκσυγχρονισμός και 
αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ανδρίτσαινας 
Κρεστένων.  

4.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοποιίας 
Δήμου Ανδρίτσαινας 

5.   Αποδοχή ένταξης της πράξης του Δήμου Ανδρίτσαινας 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΧΙΙ με τίτλο: 
διαχείριση των αδέσποτων ζώων  Δήμου Ανδρίτσαινας 

6.   Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα 
προτεραιότητας: Η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία του Περιβάλλοντος με τίτλο: 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 
εξοπλισμού»  κι έγκριση υποβολής πρότασης. 

7.   Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023. 
8.    Κατανομή ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ).
9.   Κατανομή (3η ) στις Σχολικές Επιτροπές, της επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για την 

κάλυψη λειτουργικών
10. Κατάρτιση έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2

έτους 2022.  
11. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος 

οικονομικού έτους 2022. 
12. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλμα

γραμματοσήμων από τα ΕΛ.ΤΑ. 
13. Απόδοση λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ. 

                                                          
1 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 42/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κρέστενα, 02.09.202
                      Αρ. Πρωτ.: 6357 
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      

                         Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

Οικονομικής Επιτροπής   

δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/10)
Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα της πρώην 

Κρεστένων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθ. 374
του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε 

της ημερήσιας διάταξης : 

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στον 
ότητας 1.4 (Α.Π. 1.4) «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην 

ή αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξουσιοδότηση 
Δημάρχου για την υποβολή αυτής.  
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου μετά 

πό παράταση ισχύος προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: 
«Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου».  

παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας: Εκσυγχρονισμός και 
αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ανδρίτσαινας 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοποιίας 
Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων».  
Αποδοχή ένταξης της πράξης του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στο πρόγραμμα 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΧΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη 
διαχείριση των αδέσποτων ζώων  Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων». 
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα 
προτεραιότητας: Η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία του Περιβάλλοντος με τίτλο: 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

κι έγκριση υποβολής πρότασης.  
Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023. 
Κατανομή ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ). 

) στις Σχολικές Επιτροπές, της επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για την 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.  
Κατάρτιση έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού 

Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος 
οικονομικού έτους 2022.  
Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια 
γραμματοσήμων από τα ΕΛ.ΤΑ.   
Απόδοση λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ. 
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άρθρο 75 Ν.3852/10) 
στην αίθουσα της πρώην 

74 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 
προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση στα 

Κρεστένων στον Άξονα 
ότητας 1.4 (Α.Π. 1.4) «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην 

ή αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξουσιοδότηση 

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου μετά 
πό παράταση ισχύος προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: 

παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας: Εκσυγχρονισμός και 
αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ανδρίτσαινας – 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοποιίας 

Κρεστένων στο πρόγραμμα 
Προμήθεια εξοπλισμού για τη 

 
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα 
προτεραιότητας: Η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία του Περιβάλλοντος με τίτλο: 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023.  

) στις Σχολικές Επιτροπές, της επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για την 

τριμήνου οικονομικού 

Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος 

τος προπληρωμής για την προμήθεια 

Απόδοση λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ.  
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14.   Έγκριση αποφάσεων ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης.  

15.  Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για κατεπείγουσα μετακίνηση οχημάτων.  
16. Ορισμός δικηγόρων σε υποθέσεις του Δήμου.  

 
                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

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

συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος» 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1) Γενικό Γραμματέα Δήμου   
2) Διευθυντές Δήμου 
3) Προϊστάμενους Δήμου 
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