
.Π ºß
\h;:Ý

,.€j:f''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΜÝλη ΟικονομικÞò ΕπιτροπÞò

Σαò καλοýμε να συμμετÝχετε στην τακτικÞ συνεδρßαση τηò ΟικονομικÞò ΕπιτροπÞò που

θα διεξαχθεß με τη χρÞση τηλεπικοινωνιακþν μÝσων λιιγιr: τιßò-ηÞψηò ιßlºο}ßι{ιßιj μÝτßιυγ

*:,ßοφι,γÞl ιιιò διÜδοσ:lò ι*ι (ορωνοßιßι C*-\llD-lθ, σýμφωνα με τιò διατÜξειò ßου ßιρ*3*ι ΙΟ

τßιò ßΙραξηò hß*|.]οθξßß[οý Γºερ:ιχ*ιÝ,:*:: {ΦΓΙ{ 55iA'/11-i]3-2i2iji, η οτ'lο|α κι:lßι,; ιßιιι.

,;ουο*ιτßκ* με,ιι: Üρθτι,2 τ*ιι |',].4§§2Ι:* ßÝ'ß6) {ο: :ßιß υ:- *ρßυ,42ιl7723jl ]:j 1ß 2ß:ß
ßΙßιΑ.ßΩ(/ι4üΙJ"ßßιι-ΥΔ4) εγκι.;χλß*υ ß**'ßτcßυργεßιυ Ιτ;.τιρικιß,; ιτ-ß,ι,,:ò ισιrß;, την 21Ι του

μηνüòΔεκεμβρßου Ýτουò2021, ημÝρα Ιρßτη και þρα 12;00μ. για συζÞτηση καιλÞψη

αποφÜσεων στα παρακÜτω θÝματα τηò ημερÞσιαò διÜταξηò:

1, ¸γκριση υποβολÞò πρüτασηò στη δρÜση. Επιχειρησιακü ΣχÝδιο ψα την

εξασφÜλιση κοινüχρηστων και κοινωφελþν χþρων - ΕΣΕΚΚ στην ΑΠ 2

«ΑστικÞ Αναζωογüνηση και ΛοιπÝò ΔρÜσειò Περιβαλλοντικοý ισοζυγßου»
στο ΠρÜσινο Ταμεßο.

2, 'Εγκριση πρακτικοý Ιν ΕπιτροπÞò Διαγωνισμοý ελÝγχου δικαιολογητικþν

κατακýρωσηò προσωρινοý αναδüχου μετÜ απü παρÜταση ισχýοò των

προσφορþν και των εγγυητικþν συμμετοχÞò για τη σýνοψη δημüσιαò σýμβασηò

του Ýργου: «ΑποκατÜσταση ζημιþν απü θεομηνßα ΔÞμου Ανδρßτσαιναò -
ΚρεστÝνων» .

3, ¸γκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικοý Πßνακα Εργασιþν και 'Ιου ΠΚΝΤΜΕ του Ýργου:

«ιΚατασκευÞ γεφυριοý - κοιτüστρωση ρÝματοò Κοινüτηταò Καλυβακßων»,
4, ¸γκριση παραλαβÞò τηò μελÝτηò με τßτλο: «ΜελÝτη ανÜπλασηò Τ,Κ. ΓρýΜου -

Δραγωγßου - Δαφνοýλαò- ΣÝκουλα- Ανδρßτσα,γαò και ΚρεστÝνων».

5. ¸γκριση αποφÜσεων ΔημÜρχου για κατεπεßγουσα μετακßνηση υπηρεσιακþν

οχημÜτων του ΔÞμου.

6. ¸γκριση απüφασηò ΔημÜρχου ανÜθεσηò για την εκτÝλεση κατεπειγουσþν

εργασιþν για τιò ανÜγκεò ΠολιτικÞò Προστασßαò λüγω Ýντονων καιρικþν

φαινομÝνων
7. Συγκρüτηση επιτροπÞò διαγωνισμοý Ýργων ΔÞμου Ανδρßτσαιναò - ΚρεστÝνων

προýπολογισμοý χαμηλüτερου του ενüò εκατομμυρßου ευρþ (1.000.000,00 €) με

κριτÞριο ανÜθεσηò την πλÝον συμφÝρουσα απü οικονομικÞ Üποψη προσφορÜ

μüνο βÜσει τιμÞò, οικονομικοý Ýτουò2022,

8. ΑποδοχÞ απüφασηò Ýνταξηò του προγρÜμματοò « ΣχÝδια φüρτισηò ηλεκτρικþν
οχημÜτων ΣΦΗΟ» ,

9. ΑποδοχÞ και κατανομÞ επιχορÞγησηò - υπüλοιπο 50% απü το πρüγραμμα

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποßηση Ýργων και επενδυτικþν δαπανþν.

ΚρÝστενα, 17,12,2021
Αρ. Πρωτ,: θ788
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º0, ¸γκριση τευχþν δημοπρÜτησηò και κατÜρτιση üρων διακÞρυξηò του Ýργου:

«Οδοποιßα ΔÞμου Ανδρßτσαιναò - ΚρεστÝνων».
'Ι1. ΚατÜρτιση üρων διακÞρυξηò τηò προμÞθειαò ολοκληρωμÝνων συστημÜτων

υπογειοποßησηò απορριμμÜτων με ενσωματωμÝνο αισθητÞρα πληρþσεωò για την

αισθητικÞ αναβÜθμιση των κοινüχρηστων χþρων του ΔÞμου.

º2, ΚατανομÞ χρηματοδüτησηò στην ΚοινωφελÞ Επιχεßρηση ΔÞμου Ανδρßτσαιναò -
ΚρεστÝνων (ΚΕΔΑΚ)

13. ΚατανομÞ χρηματοδüτησηò στιò ΣχολικÝò ΕπιτροπÝò του ΔÞμου απü Κεντρικοýò

Αυτοτελεßò πüρουò Ýτουò 2021 απü το Υπουργεßο Εσωτερικþν για κÜλυψη

λειτουργικþν δαπανþν.

º4. ΚατανομÞ Ýκτακτηò επιχορÞγησηò του Υπουργεßου Εσωτερικþν προò κÜλυψη

Ýκτακτων και επιτακτικþν αναγκþν που προκλÞθηκαν απü την εμφÜνιση του

κορονοß'οý COVID 1θ.

'Ι5. ¸γκριση σýναψηò συμπληρωματικÞò σýμβασηò για την προμÞθεια

ανταλλακτικþν για τη συντÞρηση κι επισκευÞ οχημÜτων,

16. Ορισμüò Δικηγüρου σε υπüθεση ΔÞμου,

17, Εγκριση διαγραφþν υπüχρεων καταβολÞò δημοτικþν τελþν ýδρευσηò -
αποχÝτευσηò απü βεβαιωτικοýò καταλüγουò του ΔÞμου,

ΕσωτερικÞ ΔιανομÞ:
- Γενικü ΓραμματÝα ΔÞμου
- ΔιευθυντÝò ΔÞμου
- ΠροßστÜμενουò ΔÞμου
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