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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γαύδος 18/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. πρωτ. 778

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 54

Απόσπασμα από το πρακτικό της 20ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2ο : «Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη της Επιτροπής Απογραφής σύμφωνα με το
Π.Δ. 315/99 και την Υ.Α. µε Α.Π. 74445 / 27-12-2010. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 48/2018
Απόφασης συγκρότησης επιτροπής Απογραφής»
Στη Γαύδο σήμερα την 13η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 πμ, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα
Γαύδου (στην Καραβέ), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 767/12-11-2019, 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 6 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

1. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

2. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

3.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

3. ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜ.

4.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

5. ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5.ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜ.

6. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6.ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η Δήμαρχος Στεφανάκη Μανωλία. Τα πρακτικά τηρήθηκαν
από τον δημοτικό υπάλληλο Ιωαννίδη Σταύρο.
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 (έχουν συνταχθεί
τα υπ΄αριθμ. 17/2019 και 19/2019 πρακτικά ματαίωσης με τα ίδια θέματα). Σύμφωνα με το άρθρο 96 του
Κώδικα ΔΚΚ, αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει
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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.
Η πρόεδρος έθεσε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση σχετικά με τον Ορισμό
δημοτικών συμβούλων ως μέλη της Επιτροπής Απογραφής σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99 και την Υ.Α.
µε Α.Π. 74445 / 27-12-2010.
Το θέμα εισηγήθηκε η Δήμαρχος που ενημέρωσε σχετικά:
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99 και την Υ.Α. µε
Α.Π. 74445 / 27-12-2010 είναι απαραίτητο να συνταχθεί Απογραφή Έναρξης που θα εμφανίζει τα
περιουσιακά στοιχεία του Δήμου (ιδιοκτησίας και κοινής χρήσης), τις κάθε είδους απαιτήσεις και
υποχρεώσεις του και τα διαθέσιμα χρηματικά μέσα κατά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής.
Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε λάβει την υπ΄αριθμ. 45/2018 Απόφαση Δ.Σ. για τη συγκρότηση
της επιτροπής, η οποία όμως δεν ολοκλήρωσε το έργο της. Τα θέματα που αφορούν στις
αρμοδιότητες και το Έργο της Επιτροπής Απογραφής αναφέρονται στην § 1.1.108 του Π.Δ. 315/99.
Η σύνθεση της επιτροπής είναι μικτή και θα αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. καθώς και
υπηρεσιακούς παράγοντες. Η επιτροπή αυτή θα συντάξει έκθεση την οποία θα υποβάλλει στο
Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Ο Δήμος Γαύδου έχει καθυστερήσει δραματικά, αφού ακόμα δεν
έχει κάνει τις απαραίτητες προαπαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή του Διπλογραφικού
Συστήματος, με κίνδυνο να μας καταλογιστούν ευθύνες.
Δεδομένου ότι την νέα δημοτική περίοδο έχει διαφοροποιηθεί η σύνθεση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η παραπάνω υπ΄αριθμ. 45/2018 Απόφασης Δ.Σ. περί Συγκρότησης Επιτροπής Έναρξης
πρέπει να επικαιροποιηθεί ως προς τα μέλη του ΔΣ. Επίσης, μετά τη λήξη της προηγούμενης
Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Χανίων όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση του Δήμου
μας και τη σύναψη Νέας Διαδημοτικής Συνεργασίας, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και ως προς
τους υπηρεσιακούς παράγοντες που την αποτελούν.
Ειδικότερα, όσον αφορά στα μέλη του Δ.Σ., σημείωσε ότι αποτελείται από τρεις δηµοτικούς
συμβούλους µε τους αναπληρωτές τους, από τους οποίους οι δύο προέρχονται από την παράταξη
της πλειοψηφίας και ο τρίτος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, από την οποία και
προτείνεται. Αν δεν προταθεί σύμβουλος από τη μείζονα μειοψηφία, προτείνεται από τις λοιπές
παρατάξεις της μειοψηφίας κατά τη σειρά ανακήρυξής τους. Σε περίπτωση που καµία παράταξη
της μειοψηφίας δεν προτείνει σύμβουλο, τότε και ο τρίτος σύμβουλος προέρχεται από την
παράταξη της πλειοψηφίας.
Όσον αφορά στους Υπηρεσιακούς παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η Διαδημοτική
Συνεργασία με το Δήμο Χανίων, η υπ΄αριθμ. 465/2019 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί «ορισμού
υπαλλήλου του Δήμου Χανίων για την ταμειακή διαχείριση και διαχείριση εσόδων για λογαριασμό
του Δήμου Γαύδου» και η υπ΄αριθμ. 32/2019 Απόφαση Δημάρχου Γαύδου περί «Ορισμού
ασκούντος χρέη Π.Ο.Υ στο Δήμου Γαύδου».
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Τέλος, γνωστοποίησε ότι ο Δήμος Γαύδου έχει συντάξει σύμβαση με την εταιρεία «ΕΥΡΩΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» με αντικείμενο «Κατάρτιση της Απογραφής Έναρξης
1/1/2015 και των Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2015, βάσει των διατάξεων του Π.Δ.
315/99 και Αποτύπωση των Οικονομικών Συναλλαγών του Δήμου, με τη Διπλογραφική Μέθοδο, για
το έτος 2018» η οποία θα συνδράμει το έργο της Επιτροπής.
Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
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,
τη στελέχωση και τις ιδιαιτερότητες του Δήμου Γαύδου, το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει η
σύνταξη της έκθεσης απογραφής όπως επίσης και την εισήγηση της δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επικαιροποιεί την υπ΄αριθμ. 45/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου ως εξής, ορίζοντας
ως μέλη της Επιτροπής Απογραφής τους:
1) Λουγιάκης Νικόλαος, μέλος Δ.Σ. με αναπληρωτή το Μαραβελάκη Σταύρο, αντιδήμαρχος (από
την παράταξη της πλειοψηφίας)
2) Γεωργακά Ευτυχία, μέλος Δ.Σ. με αναπληρωτή το Λαμπάκη Μιχαήλ, αντιδήμαρχος (από την
παράταξη της πλειοψηφίας)
3) Επειδή καμία παράταξη της μειοψηφίας δεν προτείνει σύμβουλο, ο τρίτος σύμβουλος είναι
πάλι από την παράταξη της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα τακτικό μέλος ο Μπαλαμπάκης
Γεώργιος και αναπληρωτής του ο Παπαδάκης Γεώργιος.
4)Τον κ. Ιωαννίδη Σταύρο, ασκών καθήκοντα Π.Ο.Υ.
5)Την κα Πετράκη Άννα, ασκούσα καθήκοντα ταμία.
Πρόεδρος ορίζεται ο Κ. Λουγιάκης Νικόλαος.
.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αα 54 / 2019

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τα μέλη

