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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Κρέστενα, 25/05/2020 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                  Αριθ. Πρ.: 3617 

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 29η του μηνός Μαΐου 
έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  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 Παρασκευή 29 

Μαΐου  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  29-5 -2020  και ώρα από 12:30 έως 13:30.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (ΥΕ 

Υδρονομέας Άρδευσης) για το αρδευτικό έργο του κάμπου Παπαδούς του 

Δήμου.  

2. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας για την υλοποίηση της δράσης «ενίσχυση της λειτουργίας των 

κοινωνικών δομών των Δήμων και των Ιερών Μητροπόλεων», για την 

έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που έχουν πληγεί 

από τις συνέπειες του κορωνοϊού COVID19. 

3. Κατανομή χρηματοδότησης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 

2020,  στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών.  

4. Έγκριση έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 1ου  τριμήνου 

οικονομικού έτους 2020. 
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5. Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη 

έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του Δήμου που προκλήθηκαν από την 

εμφάνιση του κορωνοϊού COVID -19.  

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 

2020.   

7.  Κατανομή χρηματοδοτήσεων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για κάλυψη 

επενδυτικών δαπανών, δράσεων πυροπροστασίας κ.λ.π. (πρώην ΣΑΤΑ, 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).  

8. Έγκριση σχεδίου του Δήμου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ’ αιτίας 

δασικών πυρκαγιών,  με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».   

9. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων.  

10. Έγκριση μεταφοράς  προτομής Λοχαγού Πανταζόπουλου από την κεντρική 

πλατεία Κρεστένων, στο Μνημείο Ηρώων.   

11. Έγκριση συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  σε άλλο οίκημα, 

εκτός Δημοτικού Μεγάρου.  
 

 

                                          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

           ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΛΙΟΥ  

 

 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:  
o Ιδιαίτερο  Γραφείο Δημάρχου  

o Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  

o Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

o Προϊσταμένους Τμημάτων  Δήμου  


