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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                              Κρέστενα, 23-06-2020                                                                                                                          
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ                          Αρ. Πρωτ.:  4554 
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
              
                                                            Π  Ρ  Ο    Κ  Λ  Η    Η 
 
       ΠΡΟ :   Μέλη Οικονομικήρ Επιηποπήρ   

 
    Σαο θαινύκε ζε κατεπείγοσσα δια πεπιθοπάρ ζπλεδξίαζε ηεο  Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πνπ ζα 
δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-03-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 
(ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), ηελ 24η ηνπ κελόο Ιοςνίος έηνπο 2020, εκέξα Σεηάπηη  θαη ώξα 12:00 μ.,  
ιόγσ ηεο ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη θαηά ηηο 
πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4653/2019.  
    Γηα ηα ζέκαηα ζαο απνζηέιιεηε ειεθηξνληθά, από ηε γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, 
ζρεηηθό ελεκεξσηηθό πιηθό θαη παξαθαιείζζε ηελ  24η  Ιοςνίος  2020, από ηεο 12:00 έσο ηεο 13:30 λα 
ελεκεξώζεηε ειεθηξνληθά (e-mail) ή ηειεθσληθά ή κε FAX, ηελ γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, 
(θα Χξνλά ) ζην ηει. 2625 0 23554, e-mail: dkresten@otenet.gr  θαη FAX: 2625 0 25706  γηα ηε ζέζε 
ζαο επί ηνπ ζέκαηνο,  ζπκπιεξώλνληαο – ςεθίδνληαο ζην ζπλεκκέλν εηδηθό έληππν (π.ρ. ππέξ, θαηά, 
ιεπθό θαη ηπρόλ ζρνιηαζκό ή αηηηνιόγεζε ηεο άπνςή  ζαο). Τα κέιε ηα νπνία δελ  δηαζέηνπλ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ  εηζήγεζε, παξαθαινύληαη όπσο 
επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθώο ή κε FAX κε ηελ γξακκαηεία ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο έως 24-06-
2020 και  ώρα από  11:00 π.μ. έως 12:00 μ.  
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 

- Καηάπηιζη όπων διακήπςξηρ για ηην εκμίζθωζη σώπων παπαλίαρ και αιγιαλού για ηην 
ηοποθέηηζη αςηοκινούμενων ή ηποσήλαηων κανηινών και ηην ηοποθέηηζη ομππελών και 
ξαπλωζηπών.  

 
 
(Σο καηεπείγον ηηρ ζςνεδπίαζηρ έγκειηαι ζηο όηι οι Δήμοι ζηη σωπική ηοςρ απμοδιόηηηα 
θα ππέπει να έσοςν ολοκληπώζει ηόζο ζηιρ απεςθείαρ μιζθώζειρ έκηαζηρ αιγιαλού και 
παπαλίαρ,  όζο και ζηιρ μιζθώζειρ μέζω δημοππαζιών,  έωρ και 15/07/2020) 

 
 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
 

                                                        ΔΙΟΝΤΙΟ ΜΠΑΛΙΟΤΚΟ  
 
 

Εζωηεπική Διανομή: 
1) Διεσθσντές Δήμοσ 
2)Προϊστάμενοσς Δήμοσ 
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