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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κρέστενα, 13/07/2020
Αριθ. Πρ.: 5216

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς: Δήμαρχο & Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα 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 14η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,
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 Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, από της 10:00 έως την
12:00 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 147-2020 και ώρα από 09:00 π.μ. έως 09:30 π.μ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επιλογή υδρονομέα άρδευσης για το αρδευτικό έργο του Κάμπου Παπαδούς.
2. Παραχώρηση προαυλείου χώρου ενεργού Δημοτικού Σχολείου Μακρισίων για την
πραγματοποίηση τοπικής εκδήλωσης την 19.7.2020.
3. Έγκριση μελέτης ΔΕΔΔΗΕ για την παραλλαγή χαμηλής τάσης στην Κοινότητα
Ανδρίτσαινας.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020.
(Το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης έγκειται στο ότι πρέπει άμεσα να γίνει :
1.
2.
3.
4.

Επιλογή του υδρονομέα για το αρδευτικό έργο του Κάμπου Παπαδούς, διότι έχει ήδη ξεκινήσει η
αρδευτική περίοδος,
Παραχώρηση του χώρου του ενεργού Δημοτικού Σχολείου Μακρισίων, ώστε να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες της παραχώρησης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση,
Να εγκριθεί η μελέτη της ΔΕΔΔΗΕ για την παραλλαγή του δικτύου χαμηλής τάσης στην Κοινότητα
Ανδρίτσαινας για την καλύτερη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων του Πυροσβεστικού Σταθμού,
Να γίνει η τροποποίηση του προϋπολογισμού ώστε να καλυφθούν επείγουσες δαπάνες σύμφωνα με
την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
o
o
o
o

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένους Τμημάτων Δήμου
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