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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2020 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2020  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου 

   Στην Γαύδο  σήμερα, την Δευτέρα 06-04-2020 και ώρα από 08:30 έως 09:30 π.μ συνήλθε σε 4η 

κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων 

που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  πραγματοποιήθηκε διά 

περιφοράς,  ύστερα από την  311/03-04-2020 πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, 

σύμφωνα με το  άρθρο 67 παρ. 4 και 75  του Ν.3852/10 όπως ισχύει, για την συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

Για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης περί αποδοχής έκτακτης κατανομής ποσού 

221.200 €  από τη κατανομή συνολικού ποσού 24.300.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς 

δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020. 

Η εισήγηση έχει ως εξής: 

Με το αριθμ.19426/23-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ ΨΠ4Γ46ΜΤΛ6-81Β) έγινε  

κατανομή 221.200€ από τη κατανομή συνολικού ποσού 24.300.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και 

ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020. Το παραπάνω ποσό διατίθενται στο 

δήμο Γαύδου για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες 

και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
(ομόφωνα) 

 
Την αποδοχή της  κατανομής αποδοχής έκτακτης κατανομής ποσού 221.200 €  από τη κατανομή συνολικού 

ποσού 24.300.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους έτους 2020. Το παραπάνω ποσό διατίθενται στο δήμο Γαύδου για την κάλυψη είτε λειτουργικών 

τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές 

του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 10η /2020 

Η παρούσα απόφαση θα ανακοινωθεί στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση της ΟΕ.  

 

Η πρόεδρος  Τα μέλη 
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