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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                        Αρ. πρωτ.: 579/2020 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ     

 

                                                                                                                                        Αριθμός Απόφασης : 23  

 

Από το Πρακτικό της 19ης/2020 κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου.  

ΘΕΜΑ 2ο :Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, την αποδοχή χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σύναψη Προγραμματική 
Σύμβασης με τον ΟΑΚ για την υλοποίηση της προμήθειας. 

Στη Γαύδο σήμερα την 14η  του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 πμ, το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (στην 
Καραβέ), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 574/13-06-2020, πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). Λόγω των 
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στην ΚΑΡΑΒΕ και 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  13 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 
6 και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                     1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

2.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                      2. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

3.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ                                          3. ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

4.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       4. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

5. ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  5. ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           6. ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

                                                                                       7.  ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ   

                                             

           Στη συνεδρίαση παρούσα  ήταν επίσης η Δήμαρχος  Στεφανάκη Μανωλία. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την 
ίδια την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.  
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Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εξηγώντας ότι το εν λόγω συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα διότι έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές λόγω μη απαρτίας. Συγκεκριμένα,  μετά την έλλειψη απαρτίας της 
17ης (12-06-2020) τακτικής συνεδρίασης σύμφωνα με την 548/08-06-2020 πρόσκληση με την ίδια ημερήσια 
διάταξη και της 18ης συνεδρίασης (13-06-2020) κατεπείγουσας συνεδρίασης σύμφωνα με την 573/12-06-2020 
πρόσκληση με την ίδια ημερήσια διάταξη, για τις οποίες συντάχθηκαν τα σχετικά Πρακτικά Ματαίωσης και όπως 
ισχύει -σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κώδικα ΔΚΚ- αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν 
υπάρχει απαρτία, το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει  ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις 
μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί  στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον  τα μέλη που είναι παρόντα 
αποτελούν το ένα τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Επίσης, τα μέλη των δύο 
παρατάξεων  απουσίασαν αδικαιολόγητα από τις ματαιωθείσες συνεδριάσεις γιατί αφενός κάποιοι σύμβουλοι 
ενώ βρίσκονταν στο νησί δεν παρουσιάστηκαν αφετέρου ο ισχυρισμός κάποιων για μη άφιξη του πλοίου δεν 
ισχύει ούτε για τη σημερινή ούτε για τη χθεσινή συνεδρίαση. Είναι φανερό και προκύπτει από τα σχετικά 
πρακτικά ότι οι εν λόγω δημοτικοί σύμβουλοι  ακολουθούν την τακτική να μην παρίσταται στις συνεδριάσεις και 
να μην εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Ομόφωνα οι παρευρισκόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν από την 
πρόεδρο να προβεί στις προβλεπόμενες -από το νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού 
συμβουλίου- ενέργειες για τους δημοτικούς συμβούλους που δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους,  με 
αποτέλεσμα να υπονομεύεται και να υποβαθμίζεται ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδο και υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για τη λήψη απόφασης για το τρίτο θέμα και την τυχόν υλοποίησή της σχετικά με τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σαρακήνικο. Το θέμα απασχολεί πολλούς επιχειρηματίες της περιοχής και το 
δημοτικό συμβούλιο οφείλει να τοποθετηθεί άμεσα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η υλοποίηση τέτοιων 
αποφάσεων προϋποθέτει χρονοβόρες ενέργειες (ενημέρωση υπηρεσιών, τοποθέτηση σήμανσης, ενημέρωση 
επισκεπτών κ.λπ).   

Το Σώμα ψήφισε ομόφωνα ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα.  

Η πρόεδρος  έθεσε το 2ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης:  «Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου στο 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και την αποδοχή  χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σύναψη 
Προγραμματική Σύμβασης με τον ΟΑΚ για την υλοποίηση της προμήθειας» 

Το θέμα εισηγήθηκε η Δήμαρχος η οποία έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το αρ. πρωτ. 83448/ 
22-11-2019 (ΑΔΑ ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος μας θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 
στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος με τίτλο Προμήθεια 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών», με το ποσό των 150.000,00 ευρώ για την προμήθεια απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων. Επίσης, 

Δεδομένου ότι: 

• ο Δήμος μας δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής 
ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, 
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• ο  δε ΟΑΚ διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα 
όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,  

Προτείνω: 

Α.1. Την έγκριση της ένταξης  του Δήμου Γαύδου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την προμήθεια 
απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων. 

Α.2. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

Α.3. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Γαύδου για τις επόμενες ενέργειες όσο αφορά την ένταξη μας 
στην χρηματοδότηση. 

Β.  Να προβούμε σε σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γαύδου και του ΟΑΚ  κατά 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω υποβάλλουμε την παραπάνω πρόταση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης . 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.1. Την έγκριση της ένταξης  του Δήμου Γαύδου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την προμήθεια 
απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων 

Α.2. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

Α.3. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Γαύδου για τις επόμενες ενέργειες όσο αφορά την ένταξη μας 
στην χρηματοδότηση. 

Β.  Εγκρίνει να προβούμε σε σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γαύδου και του 
ΟΑΚ  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω υποβάλλουμε την παραπάνω πρόταση προς έγκριση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 2020. 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Η Πρόεδρος                                                                                                                      Τα μέλη  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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