
                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        Κάτω Αχαΐα: 12 Νοεμβρίου  2021 

   ΝΟΜΟ ΑΦΑΪΑ                                                             Αριθ. Πρωτ: 825 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΠΙΚΗ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΤΜΑΙΩΝ 

Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 

Σ.Κ. 25200 

Πληρ.: Πετρόπουλος Νικόλαος 

Σηλ: 

Fax: 

26930-22059 

26930-24459 

Email: proedrosotad@gmail.com 

    

     Προς: 

       Σα Μέλη του Διοικητικού υμβουλίου 

        του Οργανισμού Σοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων 

                                                                           1.   κ. Καραντζά Άγγελο, Αντιπρόεδρο Δ.. 

2. κ. Παλαιολόγο Κων/νο, μέλος Δ.. 

3. κα.Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη, μέλος Δ.. 

4. κ. Μπαχρά Ξενοφώντα, μέλος Δ.. 

5. κ. ταθόπουλο Ανδρέα , μέλος Δ.. 

6. κα Μπαράκου οφία, μέλος Δ.. 

Θέμα: Πρόσκληση ύγκλησης Διοικητικού υμβουλίου του ΟΣΑΔ. 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική υνεδρίαση (δια ζώσης) του Διοικητικού υμβουλίου 

του ΟΣΑΔ, την Σετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:30π.μ. που θα πραγματοποιηθεί στην 

αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. 

Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική 

παρουσία  για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό που έχουν προσκομίσει στον ΟΣΑΔ, σύμφωνα με τις εγκυκλίους με Α.Π. 

20930/31.03.2020, 426 με ΑΠ 77233/13.11.2020, και την  ΔΙΔΑΔ/Υ69/188/οικ.21100/8.11.2021 

(66η εγκύκλιο) του ΤΠ.Ε «μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού» , για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

ε περίπτωση που κάποιος από τους συμβούλους δεν έχει τα παραπάνω πιστοποιητικά, είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση διαγνωστικού rapid test των τελευταίων 48 ωρών. 

     

 Θέμα 1ο «Περί έγκρισης των αποφάσεων που ελήφθησαν, κατά των δια περιφοράς συνεδριάσεων». 

 Θέμα 2ο: «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης αναφορικά με  το άνοιγμα λογαριασμού Σαμειακής 

Διαχείρισης της Σράπεζας της Ελλάδος και του ορισμού εξουσιοδοτημένων οργάνων για την 

κίνηση του λογαριασμού». 

Θέμα 3ο: Περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Κ.Αχαΐας, καθορισμός των όρων της 

διακήρυξης και ορισμός επιτροπής. 

Θέμα 4ο: Περί λήψης απόφασης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον 

προμηθευτή Γαβριήλ Β. Σεκτερίδη Α.Β.Ε.Ε. λόγω λανθασμένης παρακράτησης φόρου. 

 

ε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα 

προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό. 

                  

O ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ 


