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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρ. Απόφ:36/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της με αριθμ. 16ης /2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΓΑΥΔΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Χανίων για τη νέα δημοτική περίοδο»
Στη Γαύδο σήμερα 27/09/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα
Γαύδου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 664/23-09-2019, 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 13 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
4.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
9.ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
11.ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12.ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η Δήμαρχος Μανωλία Στεφανάκη. Τα πρακτικά
τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο Ιωαννίδη Σταύρο.

ΑΔΑ: ΨΩΝΜΩ9Κ-ΩΛΣ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το 1ο θέμα και της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο
Χανίων για τη νέα δημοτική περίοδο.
Το θέμα εισηγήθηκε η Δήμαρχος αναφέροντας ότι είναι απαραίτητο να προβούμε άμεσα σε
σύναψη Διαδημοτικής συνεργασίας με το δήμο Χανίων για τη νέα δημοτική περίοδο δεδομένου ότι
ο δήμος μας δεν διαθέτει Οικονομική Υπηρεσία και για να καλύψουμε τις ανάγκες μας θα πρέπει να
μας υποστηρίξει ο Δήμος Χανίων. Σύμφωνα με το άρθρο 204 του νόμου 4555/2018 στους μικρούς
δήμους που λόγω έλλειψης προσωπικού και οργανικών μονάδων δεν διαθέτουν Προϊστάμενο
Οικονομικών Υπηρεσιών, οι πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής
υπογράφονται μόνο από τον υπάλληλο που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν με απόφαση δημάρχου.
Με την υπ΄αριθμ. 32/2019 απόφαση δημάρχου ορίστηκε ως Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών ο μοναδικός υπάλληλος του δήμου μας, ο κ. Ιωαννίδης Σταύρος. Συνεπώς εισηγούμαστε
το παρακάτω σχέδιο συνεργασίας:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στα Χανιά, σήμερα _____________ οι παρακάτω Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων:
1. Ο Δήμος Χανίων που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Χανίων Σημανδηράκης Παναγιώτης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ….. απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
2. Ο Δήμος Γαύδου που εδρεύει στην Γαύδο και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο
Μανωλία Στεφανάκη, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ………. απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010,
β) την υπ' αριθμ. ____________ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων,
γ) την υπ' αριθμ. ____________ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου,
συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1:ΣΚΟΠΟΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
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Σκοπός της παρούσας διαδημοτικής σύμβασης είναι η ταμειακή διαχείριση και η άσκηση των
αρμοδιοτήτων της τεχνικής υπηρεσίας και του τμήματος εσόδων από τον Δήμο Χανίων για
λογαριασμό του Δήμου Γαύδου και συγκεκριμένα:
1. Τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων.
2. Τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την εξόφληση των χρηματικών
ενταλμάτων.
3. Την καθημερινή συμφωνία του απολογιστικού ταμειακού πίνακα με τα υπόλοιπα των
τραπεζικών λογαριασμών.
4. Την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και αποστολή τους στην ΕΑΠ.
5. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού.
6. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προσωπικού.
7. Τις παρακάτω αρμοδιότητες της τεχνικής υπηρεσίας:


Κατάρτιση και εφαρμογή του ετήσιου τεχνικού προγράμματος



Εκπόνηση, επίβλεψη και θεώρηση μελετών.



Η παρακολούθηση και επίβλεψη της εκτέλεσης όλων των τεχνικών έργων, με
δικαίωμα ελέγχου για τη σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις
προδιαγραφές των οικείων μελετών κατασκευή τους.



Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής
ανάπτυξης.



Η φροντίδα για την καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριμμάτων.



Γενικότερα επιλαμβάνεται κάθε θέματος που εμπίπτει στις ειδικές αρμοδιότητες που
ορίζονται με τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοτικών Έργων, διενέργειας
προμηθειών και ανάθεσης μελετών.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως ορίζεται από την υπογραφή της, έως το τέλος της
δημοτικής περιόδου. Με την σύσταση υπηρεσιών από το Δήμο Γαύδου η παρούσα σύμβαση
αυτοδίκαια παύει να ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τόπος παροχής ορίζεται το κατάστημα του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας αρ. 29)
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Ο Δήμος Χανίων αναλαμβάνει να διαθέσουν το απαραίτητο κατά την κρίση τους προσωπικό
από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και την Τεχνική Υπηρεσία για την παροχή των
ανωτέρω υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΡΟΙ - ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο Δήμος Γαύδου αναλαμβάνει να καταβάλει τις δαπάνες μετακίνησης των υπαλλήλων σε
περίπτωση που απαιτείται η μετακίνησης τους στο Δήμο Γαύδου, καταβάλλοντας ισόποσο ποσό
της δαπάνης μετακίνησης.
Ο Δήμος Γαύδου αναλαμβάνει να καταβάλει ετήσια το ποσό των 3.000 € στο Δήμο Χανίων. Το
ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, καταβλητέες η μεν πρώτη μέχρι τις 30
Ιουνίου κάθε έτους και η δε δεύτερη μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη και τους αναπληρωματικούς τους που ορίζονται από τα
αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια :
Δύο εκπροσώπους του Δήμου Γαύδου.
Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Χανίων.
Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του αντικειμένου της
παρούσης καθώς και η εποπτεία εκτέλεσης των όρων αυτής.
Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν εκπροσωπούνται άπαντα τα μέλη της.
Λοιπές λεπτομέρειες και πιθανές τροποποιήσεις για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής
καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μόνο με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων
μερών μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται.

ΑΡΘΡΟ7: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Καμία τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που
υπογράφεται

από

τους

νομίμους

εκπροσώπους

των

συμβαλλομένων

μερών,

εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με το νόμο.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα σύμβαση από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από
δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα
μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.
…..
Η Δήμαρχος είπε ακόμα ότι, μετά από προφορικές συζητήσεις με τις Υπηρεσίες του
Δήμου Χανίων, δεν είναι πρόθυμες να μας συνδράμουν στα 4, 5 και 6 όπως αναφέρονται στο
ΑΡΘΡΟ 1 του Σχεδίου και μας ενημέρωσαν ότι όσον αφορά στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Χανίων, η υποστήριξη στους υποστελεχωμένους Δήμους προβλέπεται από τη Νομοθεσία και δεν
χρειάζεται να αναφέρεται στην Διαδημοτική Συνεργασία.
Στη συνέχεια η κα Καλλίνικου Ευαγγελία αφού ζήτησε το λόγο ανέφερε σχετικά ότι:
Με σκοπό να εξαντλήσουμε την δυνατότητα για πλήρη ταμειακή διαχείριση από τον Δήμο Χανίων
και να προβούμε σε απεμπλοκή του δημοτικού υπαλλήλου Ιωαννίδη Σταύρου από Π.Ο.Υ, το
ΑΡΘΡΟ 1 να διαμορφωθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:
α.Οι παράγραφοι 1 και 2 αφαιρούνται και αντικαθίστανται ως εξής : «Η οικονομική διαχείριση στο
σύνολό της να γίνεται από το Δήμο Χανίων» (απεμπλοκή του υπαλλήλου του Δήμου κ. Σταύρου
Ιωαννίδη)
β.Οι παράγραφοι 3,4,5,6 του ΑΡΘΡΟΥ 1 παραμένουν ως έχουν.
γ.Η παράγραφος 7 αφαιρείται στο σύνολό της καθώς σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 4555/2018
μπορεί να συσταθεί διαδημοτικός σύνδεσμος Τεχνικής Υπηρεσίας με τον δήμο Παλαιόχωρας ή
Σφακίων. Μέχρι τότε υπάρχει από τον νόμο η τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα επάρκειας από
την ΕΕΤΑ. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα της κατά περίπτωσης σύνταξης Προγραμματικής
Σύμβασης. Το εδάφιο που αφορά την καθαριότητα αφαιρείται διότι υπάρχει προγραμματική
σύμβαση με την ΔΕΔΙΣΑ. Το εδάφιο που αφορά στην κατάρτιση και εφαρμογή του ετήσιου
τεχνικού προγράμματος αφαιρείται αφού το τεχνικό πρόγραμμα καταρτίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου.
Ο κος Τσιγωνάκης Εμμανουήλ αφού ζήτησε το λόγο ανέφερε ότι η παράταξή του συμφωνεί σε όλα
με την τοποθέτηση της παράταξης της κα Ευαγγελίας Καλλινίκου.
Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανάμεσα στις δύο προτάσεις που κατατέθηκαν:
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1η πρόταση της Δημάρχου να εγκριθεί το Σχέδιο Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Χανίων
όπως υποβλήθηκε.
2η πρόταση της κας Καλλίνικου Ευαγγελίας και του κου Τσιγωνάκη Εμμανουήλ να εγκριθεί το
Σχέδιο Διαδημοτικής Συνεργασίας με τις τροποποιήσεις που κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
(σε αυτό το σημείο η κα Καλλίνικου κατέθεσε στα πρακτικά εγγράφως την πρότασή της για το 1 ο
θέμα)
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 65 Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου όπως επίσης
και τις προτάσεις των δύο ανωτέρων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ
Την έγκριση της Διαδημοτικής Συνεργασίας όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τις τροποποιήσεις
όπως διατυπώθηκαν με τη 2η πρόταση με ψήφους 7-6.
Μειοψήφησαν τα μέλη της παράταξης της Δημάρχου και συγκεκριμένα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μαραβελάκης Σταύρος, Λαμπάκης Μιχαήλ, Γεωργακά Ευτυχία, Παπαδάκης Γεώργιος,
Μπαλαμπάκης Γεώργιος, Λουγιάκης Νικόλαος που συντάχθηκαν με την αναφερόμενη 1η πρόταση
της δημάρχου.
Η παραπάνω απόφαση πήρε αα 36 / 2019
Η Πρόεδρος
Γεωργακά Ευτυχία

Ο Γραμματέας
Ιωαννίδης Σταύρος

Τα μέλη
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

