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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  824 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ              
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  43/2019 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 7ης/2019  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου 

  

  Στην Γαύδο  σήμερα, την Τετάρτη 13-11-2019 και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γαύδου 

συνήλθε σε 7
η
 τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την  758/08-11-2019 

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: 

 
ΘΕΜΑ 3

ο
: Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την 

διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Γαύδου. 

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

συνεδρίαση τα πέντε (5) 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. 

Εισηγούμενη το 3
ο
  θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος είπε τα εξής: 

 «….Όπως όλοι οι δήμοι της χώρας έτσι και ο δήμος μας θα πρέπει να πραγματοποιήσει διάφορες 

εκδηλώσεις και δράσεις για τα Χριστούγεννα. Με τέτοιου είδους εκδηλώσεις ενισχύεται η  ενότητα της 

τοπικής κοινωνίας. Το νησί και οι δημότες μας θα πρέπει τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων να έχουν 

το αίσθημα της φροντίδας του Δήμου, και να συμμετέχουν κι εκείνοι στο γιορταστικό κλίμα των ημερών 

όπως οι δημότες ολόκληρης της χώρας.  

Φέτος οι εκδηλώσεις προτείνω να πραγματοποιηθούν από την 10
η
 Δεκεμβρίου 2019 έως την 10

η
    

Ιανουαρίου 2020 και να περιλαμβάνουν: 

ΑΔΑ: 7ΧΘΜΩ9Κ-ΟΒΨ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.12.06 12:55:01
EET
Reason:
Location: Athens



2 

 

1) Στολισμός του νησιού και κυρίως στην πρωτεύουσα το Καστρί 

2) Εκδήλωση στο δημοτικό σχολείο, που περιλαμβάνει -εκτός των άλλων- προσφορά   

    χριστουγεννιάτικων γλυκών (κουραμπιέδες και μελομακάρονα) στους κατοίκους.   

3) Εκδήλωση στο δημοτικό σχολείο που περιλαμβάνει -εκτός των άλλων- προσφορά παιχνιδιών  

    στα  παιδιά. 

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

κάτωθι : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΣ 

1 Στολισμός 900 € 

2 Προσφορά χριστουγεννιάτικων γλυκών 700 € 

3 Προσφορά παιχνιδιών  400 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.000€ 

 

Η κάλυψη των δαπανών προτείνω να γίνει από τον ΚΑ 10-6471.01 «Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων».  

Καλούμαστε να εξειδικεύσουμε την πίστωση 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 άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό 22/2019 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 363+315+269 

/2-3-2019 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  

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 43/ 2019 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Γαύδου έτους 2019 

και την Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00 σε βάρος του κάτωθι ΚΑ 10-6471.01 «Έξοδα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την διενέργεια δαπανών στα πλαίσια της πραγματοποίησης 

των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Γαύδου ως εξής: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΣ 

1 Στολισμός 900€ 

2 Προσφορά χριστουγεννιάτικων γλυκών 700€ 

3 Προσφορά παιχνιδιών  400€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.000€ 

 

2. Εξουσιοδοτεί τη δήμαρχο για τις απαραίτητες ενέργειες. 

3. Ο τρόπος ανάθεσης όλων των ανωτέρω δαπανών, θα καθοριστούν σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Ακολουθούν υπογραφές 
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