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Λόγω του κατεπείγοντος των προς συζήτηση θεμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι  στις 
έκτακτη συνεδρίαση διά περιφοράς
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Ά/11.3.2020)
σύγκλησης της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκειται 
παρακάτω αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

ΘΕΜΑ 1ον Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων
το οικονομικό έτος 2020

ΘΕΜΑ 2ον 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) εργατών 
καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας τετράμηνης διάρκειας για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών  της Υπηρεσίας  Καθαριότητας, του Δήμου  Κόνιτσας στα πλαίσια 
λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης τ
διασποράς του κορωνοϊού
 

 
Σε περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως ώστε να 

κληθούν οι αναπληρωτές σας. 

 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

 

  
     Κόνιτσα   23/3/2020
  

Αριθ. Πρωτ: 
 
 

 
1923

   
  

1. 
Π Ρ Ο Σ 
Χήρα Δημήτριο - Αντιπρόεδρο Ο.Ε
Τσιαλιαμάνη Νικόλαο - Μέλος Ο.Ε
Σπανό Γεώργιο –Μέλος Ο.Ε. 
Δημάρατου Αικατερίνη-Μέλος Ο.Ε
Ρόμπολο Γεώργιο - Μέλος Ο.Ε 
Σπανό Βασίλειο - Μέλος Ο.Ε 

 2. Γραφείο  Προγραμματισμού,  
Πληροφορικής και Διαφάνειας.  
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου)
 
 
 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Λόγω του κατεπείγοντος των προς συζήτηση θεμάτων

στις 23/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
διά περιφοράς, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 παρ.1 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Ά/11.3.2020): Το κατεπείγον του χαρακτήρα της 

ης της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκειται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
παρακάτω αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου  Κόνιτσας για 
το οικονομικό έτος 2020 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) εργατών 
καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας τετράμηνης διάρκειας για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών  της Υπηρεσίας  Καθαριότητας, του Δήμου  Κόνιτσας στα πλαίσια 
λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού 

Σε περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως ώστε να 

 
Ο  Πρόεδρος 

Της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Κόνιτσας 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 
 

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ  

23/3/2020 
 
1923 

 

Ο.Ε 
Μέλος Ο.Ε 

Μέλος Ο.Ε 
 

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 

Λόγω του κατεπείγοντος των προς συζήτηση θεμάτων 

και ώρα 16:00 θα γίνει 
της ημερήσιας διάταξης,  

το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 παρ.1 της 
: Το κατεπείγον του χαρακτήρα της 

στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 

εξόδων Δήμου  Κόνιτσας για 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) εργατών 
καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας τετράμηνης διάρκειας για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών  της Υπηρεσίας  Καθαριότητας, του Δήμου  Κόνιτσας στα πλαίσια 

ης ανάγκης περιορισμού της 

Σε περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως ώστε να 


