
                                                                                                                                                      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Γαύδος   31/01/2020                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                         Αρ. πρωτ.: 105 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ     

                                          Αριθμός Απόφασης:05/2020 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου. 

ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης ύψους το ανώτερο 150.000,00 € του 

προγράμματος Φιλόδημος II στον άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία 

του Περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής 

και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (ΑΔΑ :ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) και «την αποδοχή του 

ποσού 106.000€ που κατανέμονται στο Δήμο Γαύδου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 30292/19-04-2019 

Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)» 

 

Στη Γαύδο σήμερα την 29η  του μηνός Ιανουαρίου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 08.00 πμ, το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

κατάστημα Γαύδου (στην Καραβέ), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 62/28-01-2020, πρόσκληση της 

Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  13 μελών παραβρέθηκαν στη 

συνεδρίαση 7 και ονομαστικά οι: 

     Παρόντες                                                                           Απόντες 

1.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                   1. ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

2.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ                                                       2.ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                  

3. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                           3.ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

4. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                       4. ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 5.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                           5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                           6.ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  

7.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                                       

Στη συνεδρίαση απούσα ήταν η Δήμαρχος  Στεφανάκη Μανωλία για υπηρεσιακούς λόγους. Τα πρακτικά 

τηρήθηκαν από τον Δημοτικό Υπάλληλο, Σταύρο Ιωαννίδη.  

Η Πρόεδρος έθεσε το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, συζήτηση σχετικά με: 
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-την Αποδοχή ποσού 150.000,00 Ευρώ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την υπ. 

αρ. πρωτ. 83448/22-11-2019 Απόφαση του Υπουργού ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» και  

-την αποδοχή του ποσού 106.000€ που κατανέμονται στο Δήμο Γαύδου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

30292/19-04-2019 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)» 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

Α.- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ114Α΄) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

Β. –Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

Γ. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς 
άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 
4748/20-02-2018.  

Δ. Την υπ αριθ. πρωτ 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ :ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ     
«Η τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « Προμήθεια απορριμματοφόρων και 
λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Α)Η λήψη απόφασης για την αποδοχή από Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με το οποίο 
κατανέμονται στο Δήμο Γαύδου 106.000€ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 
αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 30292/19-04-2019 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ 
68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018 και την υπ’ αριθμ. 30204/19-
04-2019 1η τροποποίησή της και 

Β)Η λήψη απόφασης για την Αποδοχή μέχρι του ποσού των 150.000,00 Ευρώ για την Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμών υλικών» σύμφωνα με την υπ. αριθμό Πρωτ. 83448/22-11-2019 ( ΑΔΑ 
:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « 
ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ»   

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.  

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, είδε τις κείμενες διατάξεις και μετά από διαλογική 
συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) την αποδοχή από Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με το οποίο κατανέμονται στο Δήμο Γαύδου 
106.000€ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους 
αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 30292/19-04-2019 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) όπως 
προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018 και την υπ’ αριθμ. 30204/19-04-2019 1η τροποποίησή 
της και 

Β)την αποδοχή του ποσού των 150.000,00Ευρώ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα 
με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 83448/22-11-2019 Απόφαση του Υπουργού ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ « Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία 
περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»  

Η παραπάνω απόφαση πήρε α.α. 05 / 2020 

Το παρόν αφού αναγνώστηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

Η Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας                                         Τα μέλη  

                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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