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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ. 3
ης

/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Γαύδου, της 20 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020.  

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την διενέργεια των 

προμηθειών υλικού, για την παροχή μέτρων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών 

υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».   

 

Στη Γαύδο σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 16.00, συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο δημοτικό κατάστημα Γαύδου, ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 217/16-3-2020, 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 επτά (7) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι: 

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Παπαδάκης Γεώργιος  1.Καλλίνικου Ευαγγελία 

2.Λαμπάκης Μιχαήλ  2.Βογιατζής Βασίλειος 

3.Λουγιάκης Νικόλαος αντί Μπαλαμπάκης Γεώργιος   

4.Γεωργακά Ευτυχία αντί  Μαραβελάκης Σταύρος                                                                                                                           

5.Στεφανάκη Μανωλία, πρόεδρος   

 

Οι αναπληρωτές των απόντων δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών λόγω της λήψης μέτρων για την 

αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Για το 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 

διαπραγμάτευσης για την διενέργεια των προμηθειών υλικού, για την παροχή μέτρων 

προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση 

της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 

 

 Το θέμα εισηγήθηκε η πρόεδρος και εξέθεσε ότι: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1)Τις διατάξεις της παρ. 1
ε
 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10  

2)Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 περί Συγκρότησης συλλογικών Οργάνων Διοίκησης.  

3) Tο Ν.4412 ΦΕΚ Β/147-8/8/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και το άρθρο 32
 
Α» 

Η Οικονομική επιτροπή μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. Ο Δήμος Γαύδου δεν έχει υπαλλήλους να καλύψει τον αριθμό 

των μελών που απαιτείται για τη συγκρότηση της επιτροπής. Ακόμα και ο μοναδικός υπάλληλος του 

Δήμου ασκεί χρέη Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 32/2019 

Απόφαση Δημάρχου, γεγονός που αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή του στη επιτροπή.  
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Εισηγούμαι λοιπόν την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την διενέργεια 

των  προμηθειών υλικού, για την παροχή μέτρων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών 

υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την 

λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως εξής: 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την διενέργεια των 

προμηθειών υλικού, για την παροχή μέτρων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και 

λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως εξής: 

 

 

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  08/2020. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η πρόεδρος 

 

 Τα μέλη 

Στεφανάκη Μανωλία  Παπαδάκης Γεώργιος 

 

  Λαμπάκης Μιχαήλ 

 

  Λουγιάκης Νικόλαος 

 

  Γεωργακά Ευτυχία 

 

   

 

Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

Μπαλαμπάκης Γεώργιος  Γεωργακά Ευτυχία 

Λαμπάκης Μιχαήλ  Παπαδάκης Γεώργιος 

Λουγιάκης Νικόλαος  Μαραβελάκης Σταύρος 

Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

Μπαλαμπάκης Γεώργιος  Γεωργακά Ευτυχία 

Λαμπάκης Μιχαήλ  Παπαδάκης Γεώργιος 

Λουγιάκης Νικόλαος  Μαραβελάκης Σταύρος 
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