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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΓΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ – ΚΡΓΣΓΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

Κρέζηεμα, 08/07/2020
Αριθ. Πρ.: 5078

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η
Προς: Δήμαρτο & Δημοηικούς σμβούλοσς Δήμοσ Αμδρίηζαιμας – Κρεζηέμωμ
Λόγς με απανηίαξ ηεξ 8εξ ημο μεκόξ Ιμοιίμο 2020 πνμγναμμαηηζμέκεξ δηα πενηθμνάξ
ζοκεδνίαζεξ ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο, ζαξ θαιμύμε εθ κέμο ζε δια περιθοράς ζοκεδνίαζε
ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο πμο ζα δηελαπζεί με ηε δηαδηθαζία ημο άνζνμο 10 ηεξ από 1103-2020 Πνάλεξ Νμμμζεηηθμύ Πενηεπμμέκμο (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), ηεκ 9η ημο μεκόξ
Ιοσλίοσ έημοξ 2020, εμένα Πέμπηη θαη ώνα 13:00 ( άρθρο 14 του Ν.2690/99 ΦΕΚ 45
Α΄), ιόγς ηεξ ιήρεξ έθηαθηςκ μέηνςκ απμθογήξ ηεξ δηάδμζεξ ημο θμνςκμσμύ COVID-19
θαη θαηά ηηξ πνμβιέρεηξ ηεξ παν. 5 ημο άνζνμο 67 ημο Ν.3852/2010, όπςξ ηνμπμπμηήζεθε
με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 184 ημο Ν.4653/2019.
Γηα ηα ζέμαηα πμο ζα ζοδεηεζμύκ ζαξ εκεμενώκμομε όηη ηζπύεη ημ ζπεηηθό εκεμενςηηθό
οιηθό πμο ζαξ απεζηάιιεη ειεθηνμκηθά ζηηξ 3/7/2020 θαη 7/7/2020 από ηε γναμμαηεία
ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο θαη παναθαιείζζε ηεκ Πέμπηη 9 Ιοσλίοσ 2020, από ηεξ
13:00 έςξ ηεκ 15:00 κα εκεμενώζεηε ειεθηνμκηθά (e-mail) ή ηειεθςκηθά ή με FAX, ηεκ
γναμμαηεία ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο , (θα Φνμκά ) ζημ ηει. 2625 0 23554, email: dkresten@otenet.gr θαη FAX: 2625 0 25706 γηα ηε ζέζε ζαξ επί ημο θάζε ζέμαημξ
ζομπιενώκμκηαξ – ρεθίδμκηαξ ζημ ζοκεμμέκμ εηδηθό έκηοπμ (π.π. οπέν, θαηά, ιεοθό θαη
ηοπόκ ζπμιηαζμό ή αηηημιόγεζε ηεξ άπμρή ζαξ). Τα μέιε ηα μπμία δεκ δηαζέημοκ
ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε, πνμθεημέκμο κα εκεμενςζμύκ γηα ηηξ εηζεγήζεηξ, παναθαιμύκηαη
όπςξ επηθμηκςκήζμοκ ηειεθςκηθώξ ή με FAX με ηεκ γναμμαηεία ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο
ηεκ 9-7-2020 και ώρα από 11:00 έως 12:30.
ΘΓΜΑΣΑ ΗΜΓΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Γπιλογή σδρομομέα άρδεσζης για ηο αρδεσηικό έργο ηοσ Κάμποσ Παπαδούς.
2. σμμεηοτή ηοσ Δήμοσ Αμδρίηζαιμας-Κρεζηέμωμ ζηο θεζμό ηης μαθηηείας ηοσ
Τποσργείοσ Παιδείας και Θρηζκεσμάηωμ για ηημ περίοδο 2020-2021.
3. Έγκριζη μελέηης ΔΓΔΔΗΓ για ηημ παραλλαγή ταμηλής ηάζης ζηημ Κοιμόηηηα
Αμδρίηζαιμας.
4. Αμαμόρθωζη προϋπολογιζμού και ηετμικού προγράμμαηος οικομομικού έηοσς
2020.
5. Αμαμέωζη ζσμθωμηηικού μίζθωζης ακιμήηοσ ζηημ Κοιμόηηηα Καλσβακίωμ.
6. Παρατώρηζη προασλείοσ τώροσ εμεργού Δημοηικού τολείοσ Μακριζίωμ για ηημ
πραγμαηοποίηζη ηοπικής εκδήλωζης (παμηγύρι).
Η ΠΡΟΓΔΡΟ

ΦΩΣΓΙΝΗ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
o
Ιδηαίηενμ Γναθείμ Δεμάνπμο
o
Δηεύζοκζε Δημηθεηηθώκ & Οηθμκμμηθώκ Υπενεζηώκ
o
Δηεύζοκζε Τεπκηθώκ Υπενεζηώκ
o
Πνμσζηαμέκμοξ Τμεμάηςκ Δήμμο
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