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    Σαρ  καλούμε  ζε ηακηική   ζςνεδπίαζη   πος   θα  ππαγμαηοποιηθεί  δια πεπιθοπάρ (ηηλε- 
θυνικώρ) λόγυ  ηυν  καηεπειγόνηυν μέηπυν πος έσοςν ληθθεί για ηην αποθςγή ηηρ διάδο- 
ζηρ ηος κοπυνοφού COVID-19  ,για λόγοςρ διαζθάλιζηρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ  και  ζύμθυνα  
με  ηην απιθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ «Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξ- 
λεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο  πε- 
ξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ»,ηην απ.18318/13-3-2020 ΥΠ.ΕΣ.«ύγθιεζε  ζπιινγη- 
θώλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο  
πξνζώπσλ, θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ θν- 
ξσλντνύCOVID19»,ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 184 παπ.1,3 ηος Ν.4635/2019 και ηος άπ- 
θπος 74 ηος Ν.4555/2018 ζε ανηικαηάζηαζη ηος άπθπος 67 ηος Ν.3852/2010 ζηιρ 16 -3- 
2020  ημέπα Γεπηέξα και ώπα 15:00 κ.κ. για ζςζήηηζη και λήτη αποθάζευν  ζηα παπα- 
κάηυ θέμαηα  ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ  : 
 

1.- πγθξόηεζε ζε ζώκα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. 
Γεκνηηθνύ Ιηκεληθνύ Σακείνπ Πάξγαο ζύκθσλα κε ηελ αξηζ.30/2020 
απόθαζε ηνπ Γεκ.πκβνπιίνπ Πάξγαο. 
2.- Έγθξηζε εμόθιεζεο πξνζηίκνπ ζην Θεληξηθό  Ιηκελαξρείν  Ζγνπκε- 
λίηζαο . 
3.- Α΄ππνρξεσηηθή αλακόξθσζε ηνπ πξνππ/ζκνύ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. Γεκνηη- 
θνύ Ιηκεληθνύ Σακείνπ Πάξγαο  νηθνλ.έηνπο 2020. 
4.- Παξαρώξεζε θνηλ.ρώξνπ ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Πάξγαο γηα ζηα- 
ζκεπζε απηνθηλήησλ ηελ 28-3-2020 ζηελ PORSHE CLUB GREECE. 
5.- Παξαρώξεζε ρώξνπ ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Πάξγαο γηα ην έηνο 2020 
ζηνλ Παππά Θσλζηαληίλν, γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ κε ζηαλη  
έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ επί ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Πάξ- 
γαο. 
6.- Παξαρώξεζε ρώξνπ ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Πάξγαο γηα ην έηνο 2020 



ζηελ Βνπξεθά Δπαγγειία, γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ κε ζηαλη 
έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο επί ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Πάξ- 
γαο. 
7.- Παξαρώξεζε ρώξνπ ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Πάξγαο γηα ην έηνο 2020 
ζηελ Θνηλνπξαμία Ιεκβνύρσλ Κεηαθνξέσλ επηβαηώλ Πάξγαο, γηα 
ηνπνζέηεζε θηνζθηνύ –εθδνηεξίνπ εηζηηεξίσλ  επί ηεο ρεξζαίαο δώλεο 
ιηκέλα Πάξγαο. 
8.- Παξαρώξεζε ρώξνπ ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Πάξγαο γηα ην έηνο 2020 
ζηνλ Εαραξηά Ζιία, γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ  έκπξνζζελ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο ηνπ επί ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Πάξγαο. 
9.- Παξαρώξεζε ρώξνπ ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Πάξγαο γηα ην έηνο 2020 
ζηνλ Γθίθα ππξίδσλα, γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ έκπξνζζελ 
ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ επί ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Πάξγαο. 
10.-πγθξόηεζε επηηξνπώλ δηελέξγεηαο ,παξαθνινύζεζεο θαη παξαια- 
βήο  πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ην έηνο 2020. 
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