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ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

Πξνο: 

 

1.Γήκαξρν Γνξηπλίαο 

θ. Δπζηάζην Υαξ. Κνύιε 

 

2.θ. θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

 

 

3.Σνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ  

Γήκνπ Γνξηπλίαο 

 

Καιείζηε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε «Γηά Πεξηθνξάο» ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Γνξηπλίαο, ηε Σξίηε 14 Ινπιίνπ 2020 θαη ώξα 11:00, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ 

αξ.184 ηνπ N.4635/2019 θαη κε ηηο από 11/03/2020 & 30/03/2020 Πξάμεηο Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ θαη κε ηηο κε αξ.πξση.18318/13.03.2020 & 20930/31.03.2020 Εγθπθιίνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 

 

1. Μεηαθνξά έξγσλ από ην Πξόγξακκα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι» ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΗ 

ΣΡΙΣΗ». 

2. Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ηξίκελε ζύκβαζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ 

ππξνπξνζηαζίαο.   

 

 Η ζπλεδξίαζε είλαη έθηαθηε θαη θαηεπείγνπζα επεηδή γηα ην πξώην ζέκα ε απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ έξγσλ πξέπεη λα απνζηαιεί άκεζα ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πνπ 

απαηηνύληαη θαζώο θαη ν έιεγρόο ηνπο από ην Διεγθηηθό πλέδξην θαη γηα ην δεύηεξν ζέκα 

επεηδή είλαη αλαγθαία θαη άκεζε ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ 

ππξνπξνζηαζίαο.   

 

Καινύληαη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο: 

1. λα δειώζνπλ ηελ πξόζεζε ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπλεδξίαζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 

11.00 δειαδή ηελ ώξα έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο, ζην email: 



grammateia@gortynia.gov.gr ή κε sms ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ Πξνέδξνπ θνπ 

Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ, 

2.  λα απνζηείινπλ ηελ ςήθν ηνπο γηα ην αλσηέξσ ζέκα ζην email: 

grammateia@gortynia.gov.gr ή κε sms ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ Πξνέδξνπ θνπ 

Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ ην αξγόηεξν κέρξη ώξα 12.00 κ.κ., ε νπνία νξίδεηαη ώξα 

ιήμεο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 Οη εηζεγήζεηο ζα ζηαινύλ ειεθηξνληθά ζηηο νηθείεο δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ησλ κειώλ ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

       

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
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