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ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Καιείζηε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ» ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Γνξηπλίαο 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Δεςηέπα 30 Μαπηίος 2020 θαη ψξα 10:00, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 
ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 σο ηζρχεη, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
΄΄Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη 
ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ΄΄ (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) θαη ηεο κε αξ. πξση.: 18318/13-03-2020 
εγθπθιίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ πξνο ηνπο Δήκνπο ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε ζηα 
παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ιφγσ θνξσλντνχ. 
2. Πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ππαιιήισλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαζαξηφηεηα, ζηηο 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο έλαληη ηνπ λένπ θνξσλντνχ. 
3. Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ εππαζψλ νκάδσλ, 

αλαμηνπαζνχλησλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ δεκνηψλ ζηα πιαίζηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο 
ηνπ θνξσλντνχ. 

4. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ παξνρή εμ’ απνζηάζεσο εξγαζίαο. 
5. Έγθξηζε Απφθαζεο Δεκάξρνπ απεπζείαο αλάζεζεο εξγαζηψλ απνιχκαλζεο δεκνηηθψλ θηηξίσλ, 

κνλάδσλ πγείαο θαη αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ εληφο ηνπ Δήκνπ Γνξηπλίαο, πξνυπνινγηζκνχ. 2.480,00€ 
(ήδε εθηειεζζείζεο εξγαζίεο). 

6. Εξγαζίεο απνιχκαλζεο δεκφζησλ ρψξσλ, δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ, κνλάδσλ πγείαο, 
ηαηξείσλ, αζηπλνκηθψλ θαη ππξνζβεζηηθψλ ηκεκάησλ θαη νρεκάησλ εληφο ηνπ Δήκνπ Γνξηπλίαο 
(κειινληηθέο εξγαζίεο). 

7. Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Επέθηαζε αγσγψλ νκβξίσλ ζηελ Τ.Κ. Δεκεηζάλαο». 
 

Καινχληαη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επί ησλ ζεκάησλ θαη λα 
ςεθίζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά επί ησλ εηζεγήζεσλ ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θαη μέσπι ώπα 11:00 κε e-mail ζην 
oik_epi@gortynia.gov.gr ή ηειεθσληθά ζηα 6948930150 / 2795360310 / 2795360330 ή κε ΦΑΞ ζην 
2795031855.  

Οη εηζεγήζεηο ζα ζηαινχλ ειεθηξνληθά ζηηο νηθείεο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ κειψλ 
ηεο Επηηξνπήο. 

 
 
Η ζςνεδπίαζη είναι έκηακηη και γίνεηαι δια πεπιθοπάρ εξαιηίαρ ηων καηεπειγόνηων μέηπων 

αποθςγήρ και πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζηρ ηος κοπωνοϊού. 

mailto:oik_epi@gortynia.gov.gr


Τα επηά αλσηέξσ ζέκαηα ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ, ζεσξνχληαη θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα, γηα ηα νπνία είλαη 
αλαγθαία ε άκεζε ιήςε απφθαζεο.  

 
 
 

Ο ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 
 

 
 
 
 

Εςζηάθιορ  Υαπ. Κούληρ 
Δήμαπσορ Γοπηςνίαρ 

 
 

 
Σε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηαθηηθνχ κέινπο θαιείηαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 
Κνηλ. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο: Δεκάθν Σηαχξν, Μπέηζα Παλαγηψηα, Μπαξνχηζα 
Νεθηάξην, Σηξίθν Δεκήηξην, Τζηφγθα Ισάλλε, Γεσξγαθφπνπιν Φαξάιακπν. 
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