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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  344 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ              
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  14/2020 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5ης/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου 

  

  Στην Γαύδο  σήμερα, την Μ. Τετάρτη 15-04-2020 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  340/14-04-2020 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 στο παρακάτω 

θέμα:  

 
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση πασχαλινών 

εκδηλώσεων στο Δήμο Γαύδου. 

   
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά  (7) μελών παραβρέθηκαν  στην 

συνεδρίαση τα πέντε (5) απέστειλαν ψήφο και ονομαστικά οι: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Στεφανάκη Μανωλία Καλλινίκου Ευαγγελία 

2. Μπαλαμπάκης Γεώργιος Βογιατζής Βασίλειος 

3. Λαμπάκης Μιχαήλ  

4. Μαραβελάκης Σταύρος  

5. Παπαδάκης  Γεώργιος  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής, την Δήμαρχο Στεφανάκη 

Μανωλία. 

Η Συνεδρίαση γίνεται έκτακτα γιατί ο Δήμος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια μέσα στις επόμενες 

δύο ημέρες.  

Οι σύμβουλοι αρχικά ψήφισαν θετικά για το κατεπείγον της συνεδρίασης γιατί τυχόν καθυστέρηση 

ακυρώνει το αποτέλεσμα για τους δημότες μας, ομόφωνα. 

 Στη συνέχεια, ακολουθεί η εισήγηση της Δημάρχου.  
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 «Ο δήμος μας θα πρέπει να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις και δράσεις για το Πάσχα. Με τέτοιου 

είδους εκδηλώσεις ενισχύεται η  ενότητα της τοπικής κοινωνίας. Ειδικά με τις φετινές συνθήκες λόγω της 

πανδημίας είναι ακόμα πιο επιβεβλημένο ο δήμος να στηρίξει τους δημότες έστω με συμβολική προσφορά 

πασχαλινών γλυκών (κουλουράκια και τσουρέκια).     

 Ο προϋπολογισμός για τις ανάγκες της πραγματοποίησης των παραπάνω εκδηλώσεων είναι ο 

κάτωθι : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΣ 

1 Πασχαλινά Γλυκά (κουλουράκια του Πάσχα και τσουρέκια) 800 

 ΣΥΝΟΛΟ 800€ 

 

Η κάλυψη των δαπανών προτείνω να γίνει από τον ΚΑ 10-647101 Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. Για τα παραπάνω υπάρχει η ομόφωνα σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.  

Καλούμαστε να ψηφίσουμε για την εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 

Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο 

Δήμο Γαύδου.» 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

• Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό 06/2020 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 204/18-03-2020 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

 παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 

118 & 120. 

• Την εισήγηση της Προέδρου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την πραγματοποίηση Πασχαλινών εκδηλώσεων στο Δήμο Γαύδου έτους 2020 και την 

Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 10-647101 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την διενέργεια 

δαπανών ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΣ 

1 Πασχαλινά Γλυκά (κουλουράκια του Πάσχα και Τσουρέκια) 800 

 ΣΥΝΟΛΟ 800€ 

 

2. Εξουσιοδοτεί τη δήμαρχο για τις απαραίτητες ενέργειες. 
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3. Ο τρόπος ανάθεσης όλων των ανωτέρω δαπανών, θα καθοριστούν σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 14/ 2020 

 

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Ακολουθούν υπογραφές 
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