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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κάτω Αχαΐα: 09 Φεβρουαρίου 2021 

   ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ: 86 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 

Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 

Τ.Κ. 25200 

Πληρ.: Πετρόπουλος Νικόλαος 

Τηλ: 

Fax: 

26930-22059 

26930-24459 

Email: proedrosotad@gmail.com 

    

     Προς: 

       Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

        του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων 

 

                                                                           1.   κ. Καραντζά Άγγελο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. 

2. κ. Παλαιολόγο Κων/νο, μέλος Δ.Σ. 

3. κα.Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη, μέλος Δ.Σ. 

4. κ. Μπαχρά Ξενοφώντα, μέλος Δ.Σ. 

5. κ. Σταθόπουλο Ανδρέα , μέλος Δ.Σ. 

6. κα Βερροπούλου-Γαλάνη Αγγελική, μέλος Δ.Σ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Σας  ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 όπως 

έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 

4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β’) θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση την 

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00π.μ. Η συνεδρίαση λόγω των μέτρων 

που έχουν ληφθεί για την αποφυγή διάδοσης του covid-19 και λόγω της αναγκαιότητας συζήτησης 

και λήψης απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την εύρυθμη λειτουργία του 

ΟΤΑΔ, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. 

Θέμα 1ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της 1η υποχρεωτικής αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.Δ. οικ. έτους 2021 σύμφωνα με τα οικ. δεδομένα στις 31.12.2020». 

Θέμα 2ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  έγκριση της απ’ ευθείας μίσθωσης του 

ακινήτου που βρίσκεται  στην Πλατεία Δημοκρατίας 1 στην Κάτω Αχαΐα και συγκρότηση επιτροπής 

εκτίμησης του ακινήτου». 

Θέμα 3ο :  «Λήψη απόφασης σχετικά με τις εγγραφές νηπίων στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών για 

τη σχολική χρονιά 2020-2021. 

Θέμα 4ο : «Λήψη απόφασης σχετικά με την διακοπή φιλοξενίας νηπίου από τον παιδικό σταθμό ‘Α 

Διασποράς 116 Π.Μάχης». 

Θέμα 5ο : «Λήψη απόφασης σχετικά με την μετακίνηση νηπίου στον παιδικό σταθμό Κ.Αχαΐας». 
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Θέμα 6ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με την φιλοξενία νηπίου που έχει κινητικά προβλήματα στον 

Παιδικό Σταθμό Κ.Αχαΐας». 

Θέμα 7ο : «Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή νηπίων-εξέτασης αιτήσεων εγγραφής νηπίων που 

θα φιλοξενηθούν στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών για τη σχολική χρονιά 2021-2022». 

Θέμα 8ο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναστολή καταβολής τροφείων των νηπίων που 

φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς για τον μήνα Ιανουάριο 2021». 

       Θέμα 9ο: «Συγκρότησης επιτροπής καταστροφής υλικού του ΟΤΑΔ για το έτος 2021». 

Θέμα 10ο: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΟΤΑΔ οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016». 

Θέμα 11ο: ««Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών ΟΤΑΔ οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016». 

 

 

 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε την ψήφο σας μαζί με τυχόν παρατηρήσεις μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη δ/νση proedrosotad@gmail.com 

 

                  

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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