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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κρέστενα, 02.12.2022                                                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                 Αρ. Πρωτ.: 8973 
ΔΗΜΟΣ  ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
              
                                                            Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 
       ΠΡΟΣ :   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής   
 
      Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 
Ν.3852/10) την 7η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην 
αίθουσα της πρώην Μαθητικής Εστίας1 Κρεστένων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. 
αριθ. 374 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να συζητήσουμε και 
να λάβουμε απόφαση στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης : 
 

1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης κι ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής 

για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του 

έργου: «Επέκταση καθ’ ύψος (Α΄ όροφος) υφιστάμενου Διοικητηρίου». 

2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης κι ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής 

για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του 

έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Δ.Ε. Αλιφείρας». 

3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση 

γηπέδου Κάτω Σαμικού». 

4. Έγκριση χρονοδιαγράμματος – παράταση προθεσμίας υλοποίησης της 

μελέτης : Μελέτη ΣΧΟΑΑΠ/ΓΠΣ Δήμου Σκιλλούντος Ν. Ηλείας αναδόχου Κ/Ξ 

Ε. ΚΑΡΑΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  

5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  

6. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  

7. Κατανομή χρηματικού ποσού από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην 

ΣΑΤΑ) για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δαπανών.  

8. Κατανομή της 4ης δόσης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ, στις Σχολικές 

Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.  

9. Κατανομή υπόλοιπων από την επιχορήγηση για την κάλυψη εκτάκτων και 

επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση  του κορονοϊού  

COVID 19 και άλλων  λειτουργικών δαπανών.  

10. Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Ανδρίτσαινας – Κρεστένων (ΚΕΔΑΚ).  

11. Έγκριση διαγραφής δημοτικών τελών και προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς  

καταλόγους του Δήμου.   

12. Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση Δήμου.  

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
                                             ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ  

                                                           
1
 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 67/2020  
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«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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