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ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

Μετά την έλλειψη απαρτίας και τη σύνταξη πρακτικών ματαίωσης των 7ης και 8ης συνεδριάσεων ΔΣ που
ήταν προγραμματισμένες να γίνουν διά περιφοράς, και με δεδομένο ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχει δυνατότητα
τηλεδιάσκεψης, 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), αλλά και
υπενθυμίζοντάς σας τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν 3852/2010- στην 9η συνεδρίαση που θα γίνει στις
01/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 π.μ.. Λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ με θέμα ημερήσιας διάταξης τo εξής:
1) Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Δ. Γαύδου, που αφορά την
άσκηση αρμοδιότητας σχετικά με τη συντήρηση των οχημάτων από το Δήμου Χανίων για λογαριασμό του Δήμου
Γαύδου.
Απαιτείται άμεση λήψη απόφασης για το θέμα για τους εξής λόγους:
1)το μοναδικό απορριμματοφόρο του Δήμου χρήζει συντήρησης και δημιουργείται κίνδυνος για την
δημόσια υγεία
2)ο Δήμος δεν διαθέτει όχημα για τη μεταφορά και διανομή των μέσων προστασίας που έχει προμηθευτεί.
Η μετακίνηση των δημοτικών συμβούλων για την άσκηση των καθηκόντων τους επιτρέπεται με τη
συμπλήρωση του Εντύπου 1 και την παρούσα πρόσκληση. Ο χώρος του Δημοτικού Σχολείου λόγω μεγέθους και
αερισμού είναι κατάλληλος για τη συνεδρίαση (απόσταση ανάμεσα στα άτομα) και θα τηρηθούν οι κανόνες που
θέτει ο ΕΟΔΥ (απολύμανση του χώρου πριν και μετά τη συνεδρίαση, απολυμαντικά στην είσοδο κ.λπ)
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 Βασιλειος
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.

