ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Γαύδος: 27/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 1209/2020
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε στην 32η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που
θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (στην Καραβέ) την 27 η του
μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο
κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ:
1. Απόφαση για τη Συμμετοχή του Δήμου Γαύδου ως Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για
την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής με στόχο την
εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής και διοικητικής επάρκειας του Δήμου.
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα και επαναλαμβάνεται μετά το πρακτικό ματαίωσης της 29 ης και
30ης λόγω έλλειψης απαρτίας γιατί:
Ο Δήμος Γαύδου είναι υποστελεχωμένος, δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία και όπως σας είναι γνωστό
η προθεσμία υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εκπνέει
σύντομα. Σύμφωνα με τις προσκλήσεις του Προγράμματος, απαραίτητη προϋπόθεση για να
υποβάλλει αίτημα ένας δήμος είναι να έχει εξασφαλίσει τεχνική και διοικητική επάρκεια. Για την
συμμετοχή του δήμου μας σε χρηματοδοτικά προγράμματα έχει ζητηθεί η συνδρομή της Περιφέρειας
και υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση της δημάρχου την 30/10/2020 με τον Περιφερειάρχη στο
Ηράκλειο. Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της προγραμματισμένης συνάντησης σε
συνδυασμό με την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού και τα πιθανά απαγορευτικά λόγω καιρικών
συνθηκών. Το θέμα είχε συμπεριληφθεί στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις 29/2020 και 30/2020
στην οποία δεν εμφανίστηκαν τα μέλη των παρατάξεων της αντιπολίτευσης -με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει απαρτία και συντάχθηκαν αντίστοιχα πρακτικά ματαίωσης- παρόλο που οι πέντε από τους
επτά δημ. Συμβούλους βρίσκονται στο νησί.
Η εισήγηση συνοδεύει την υπ΄αριθμ.υπ. αριθμ. 29 της 26/10/2020 Πρόσκληση ΔΣ.
Για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί
κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο.
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
θα βρίσκεται:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ε. Γεωργακά

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.

