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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Κρέστενα, 09/04/2020 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                  Αριθ. Πρ.: 2534 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   
                     

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

    Προς: Δήμαρχο & Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων    
 
     Σας καλούμε σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

που θα διεξαχθεί με τη διαδικασία  του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), την 13η του μηνός Απριλίου 

έτους 2020, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 14:00,  λόγω της λήψης έκτακτων 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και κατά τις προβλέψεις 

της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 

του άρθρου 184 του Ν.4653/2019.  

     Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία του Δημοτικού 

Συμβουλίου, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε την Μεγάλη Δευτέρα  

13 Απριλίου  2020, από της 14:00  έως την 16:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά 

(e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου , (κα 

Χρονά ) στο τηλ. 2625 0 23554, e-mail: dkresten@otenet.gr  και FAX: 2625 0 

25706  για τη θέση σας επί του κάθε θέματος συμπληρώνοντας – ψηφίζοντας στο 

συνημμένο ειδικό έντυπο (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχόν σχολιασμό ή αιτιολόγηση 

της άποψή  σας). Τα μέλη τα οποία δεν  διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, 

προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως 

επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX με την γραμματεία του  Δημοτικού 

Συμβουλίου την  13-04-2020  και ώρα από 12:30 έως 13:30.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 

στον άξονα προτεραιότητας 2 « Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση 

σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» στη δράση με τίτλο: «Δράσεις 

εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης».  
2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 

στον άξονα προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση 

κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» στη δράση με 

τίτλο: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νέα 

Έργα)» . 
3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 

στον άξονα προτεραιότητας 2 « Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση 

σε μία οικονομική φιλική στο περιβάλλον» στη δράση με τίτλο: «Δράση 

4.c.1.1-a3: Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση 

και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» . 

Ελληνική   
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4. Αποδοχή ένταξης της πράξης του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στο 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII Εκπόνηση 

μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 

μονάδες της χώρας.  
5. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία 

Δημοτικής Ενότητας Ανδρίτσαινας».  
6. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.  
7. Έγκριση έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 4ου  τριμήνου 

οικονομικού έτους 2019. 

8. Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.   

9. Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής του 

Δήμου. 
10. Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη.  
11. Ανανέωση συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων.  

 

 

                                          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

           ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΛΙΟΥ  

 

 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:  
o Ιδιαίτερο  Γραφείο Δημάρχου  

o Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  

o Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

o Προϊσταμένους Τμημάτων  Δήμου  


