
                  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Λεχαινά,  08-10-2021 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ: 13659 

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ -ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

ΠΡΟΣ: :Α.Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής 

             ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης 
             1) κ. Γιαννίτση Αλεξάνδρα 

 

              2) κ. Βαγγελάκο Παναγιώτη  

Τ.Κ. 27053 ΛΕΧΑΙΝΑ              3) κ. Χατζή Παναγιώτη 

Πληροφορίες: Καραµπέλη Σοφία  

Τηλ. 2623360811 

             4) κ. Χαντζή Κωνσταντίνο 

FAX:2623360810              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 ∆ήµου 

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 ∆1α/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 13 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη 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. Έγκριση τεχνικής επιστηµονικής υπηρεσίας: «Τεχνική βοήθεια για την ωρίµανση οριστικών 

µελετών, µελετών εφαρµογής και ειδικών αρχιτεκτονικών µελετών της πράξης: «ανοικτό κέντρο 

εµπροσίου ∆ηµ. Κοιν. Βάρδας, ∆ηµ. Ενότ. Βουπρασίας» 

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργου: «αγροτική οδοποιία ∆.Ε. 

Κάστρου - Κυλλήνης». 

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργου: «ασφαλτοστρώσεις – 

τσιµεντοστρώσεις ∆.Κ. Βάρδας 2016». 

4. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσµίας του έργου: «αντιπληµµυρική προστασία 1ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Λεχαινών του ∆ήµου Ανδραβίδας - Κυλλήνης». 

5. Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων 

6. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπαχθέντων χρηµάτων σε δηµότη. 

7. Εξειδίκευση πίστωση για συµµετοχή υπαλλήλου σε διαδικτυακό σεµινάριο. 

8. Έγκριση έκδοσης ενταλµάτων προπληρωµής και ορισµός υπολόγων για έργα επεκτάσεων δηµοτικού 

φωτισµού στο ∆ήµο µας. 

9. Περί καταρτίσεως εισηγήσεως  για υποβολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  σχετική µε την έγκριση 

δανειστικού συµβολαίου για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μυρσίνης και Ανδραβίδας» το 

οποίο έχει ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» 

10. Έγκριση πρακτικού φανερής µειοδοτικής επαναληπτικής δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου  

από το ∆ήµο στην Κοιν.  Σταφιδοκάµπου για την αποθήκευση εργαλείων, παταριών εκδηλώσεων, 

χορτοκοπτικών µηχανηµάτων κ.λ.π.. 



11. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωµοδοτήσει σχετικά µε τη λειτουργία του 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ». 

12. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ο οποίος θα γνωµοδοτήσει σχετικά µε αγωγή κληρονόµων 

αποθανόντος εργάτη του ∆ήµου µας. 

Παρακαλείσθε  την Τετάρτη 11-10-2021 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 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 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   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΝΤΖΑΣ 


