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ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
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 15η κατεπείγουσα
συνεδρίαση που θα γίνει στις 09/05/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00. 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 ΚΑΡΑΒΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1) Απαλλαγή αναλογούντων Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επιχειρήσεις που διακόπτουν
τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του Κορωνοϊού.
2) Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για τους δικαιούχους του Δήμου Γαύδου.
3)1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.
4)1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.
Λόγω έλλειψη απαρτίας, η 13η συνεδρίαση και η 14η συνεδρίαση με τα ίδια θέματα ματαιώθηκε. Η συνεδρίαση είναι
κατεπείγουσα επειδή ο Δήμος λόγω υποστελέχωσης, με έναν μόνο υπάλληλο καθαριότητας Ορισμένου Χρόνου,
χωρίς οδηγό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε υποτυπωδώς στις αυξημένες ανάγκες σε καθαριότητα λόγω του
covid-19. Η πλημμελής μέριμνα για την καθαριότητα και την απαιτούμενη απολύμανση στους κοινόχρηστους
χώρους εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, η συζήτηση για την απαλλαγή των
αναλογούντων τελών -με δεδομένο ότι έχει ήδη παρέλθει το 1ο τετράμηνο- είναι επείγουσα για να μην προκύψουν
δυσβάστακτες επιβαρύνσεις για τους δημότες.
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.

