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 ΠΡΟΣ 

                                                               Τα μέλη του Δ.Σ. 

 

Μετά την ματαίωση των 17ης και 18ης Συνεδριάσεων λόγω έλλειψης απαρτίας σας καλούμε, -σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και 

τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), στην 19η κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στις 

14/06/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 με τα ίδια θέματα. Λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί 

για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στην 

αίθουσα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στην Καραβέ και σύμφωνα με την 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο με 

θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής*: 

1)Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών ξενώνων.  

2) Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και 

λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» και σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΚ για την υλοποίηση του έργου. 

3)Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σαρακήνικο ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδο και υπάρχει επείγουσα ανάγκη 

για τη λήψη απόφασης για το τρίτο θέμα και την τυχόν υλοποίησή της σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 

Σαρακήνικο. Το θέμα απασχολεί πολλούς επιχειρηματίες της περιοχής και το δημοτικό συμβούλιο οφείλει να 

τοποθετηθεί άμεσα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η υλοποίηση τέτοιων αποφάσεων προϋποθέτει χρονοβόρες 

ενέργειες (ενημέρωση υπηρεσιών, τοποθέτηση σήμανσης, ενημέρωση επισκεπτών κ.λπ).   

 *οι εισηγήσεις των θεμάτων σας έχουν αποσταλεί συνημμένα με την πρόσκληση της 17ης συνεδρίασης Η πρόεδρος ΔΣ 
Ε. Γεωργακά  

Πίνακας αποδεκτών: 
1. Λαμπάκης Μιχαήλ 
2. Μαραβελάκης Σταύρος  
3. Παπαδάκης Γεώργιος 
4. Λουγιάκης Νικόλαος 
5. Μπαλαμπάκης Γεώργιος 
6. Ευαγγελία Καλλίνικου 
7. Λαμπάκης Ευστράτιος 
8. Μιχελαράκης Εμμανουήλ 
9. Κατράκη Μαρία 
10. Τσιγωνάκης Εμμανουήλ 
11. Μπικάκης Αναστάσιος 

12. Βογιατζής Βασίλειος 
13. Στεφανάκη Μανωλία 

 
Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται: 1)αναρτημένη στον Π.Α. 
του Δήμου 2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου 
3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ 
(όσες έχουν κοινοποιηθεί)  

Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί  
sms. 

 


