ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λεχαινά, 17-12-2021

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 17348

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ -ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΣ: :Α.Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
1) κ. Γιαννίτση Αλεξάνδρα
2) κ. Βαγγελάκο Παναγιώτη

Τ.Κ. 27053 ΛΕΧΑΙΝΑ

3) κ. Χατζή Παναγιώτη

Πληροφορίες: Καραμπέλη Σοφία
Τηλ. 2623360811
FAX:2623360810

4) κ. Χαντζή Κωνσταντίνο
5) κ. Τσιρίκο Βασίλειο
6) κ. Μίγκο Ανδρέα
(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε τον
αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων – Οικονομικής Επιτροπής)
B.Τους κ.κ. Προέδρους των Συμβουλίων
Κοινοτήτων & Προέδρων Κοινοτήτων, αντίστοιχων
με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ανδραβίδας-Κυλλήνης»
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και
184 του Ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
Α΄ 55/11-3-2020 τεύχος Α), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (Α70) και ΚΥΑ Δ1α/ΓΠΟΥ
71342/6-11-20 (Β’4899) και εγκύκλιο 426/77233/13-11-20 ως και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύει που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη με χρόνο έναρξης 11:00 μ.μ. και χρόνο
λήξης 13:00 μ.μ. η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της
διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά υπόθεση ανακοπής και
αίτηση αναστολής της εταιρείας ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΟΛΕΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
2. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή παραβόλου.
3. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «επισκευή κερκίδων
γηπέδου Λεχαινών (ανασυνταγμένη)».
4. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «αποκατάσταση
οδικού δικτύου πυροπλήκτων περιοχών».
5. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας και κατακύρωση διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
«βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας Τ.Κ. Μυρσίνης –Ανδραβίδας».
6. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας και κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου: «αναπλάσεις πεζοδρομίων οδών, δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας στη Βάρδα (Υποέργο
1, open mall)».
7. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας και κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου: «προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων».
8. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως έργου: «αντιπλημμυρική προστασία 1ου Δημ.
Σχολείου Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης»
9. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως έργου: «επιδιόρθωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου
– οδική ασφάλεια»
10. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «αντικατάσταση
δικτύου ύδρευσης Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης (Δ.Κ. Βάρδας – Τ.Κ. Νησίου)

11. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «διαμόρφωση
βρεφονηπιακού – παιδικού σταθμού Ανδραβίδας για εναρμόνιση με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»
12. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «διαμόρφωση
βρεφονηπιακού – παιδικού σταθμού Λεχαινών για εναρμόνιση με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
13. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «αναπλάσεις
έδρας (Λεχαινά) και ιστορικής έδρας (Βάρδα) του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης»
Παρακαλείσθε την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα από 11:00 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. (προκειμένου να
διαπιστωθεί η απαρτία εν προκειμένω τα 2/3 των μελών) να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον αρμόδιο
υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμπέλη
Σοφία στο e-mail: karampeli@andravida-killini.gr ή στο email του προέδρου της Ο.Ε.
lentzdoc@hotmail.com ή sms στο τηλέφωνο του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 6944551978
για την θέση σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας : «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ»,
σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην
πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID -19.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την
ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη
συνεδρίαση από ώρα 11:00 έως 13 :00 μ.μ. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι
την ώρα 13:00 θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
2. Κάθε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των
εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
3. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα
μπορούν μαζί με την αποστολή του e-mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να
τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΝΤΖΑΣ

