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Από το Πρακτικό της 15ης/2020 κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Γαύδου.
Θέμα 3ο:«Συζήτηση σχετικά με τη 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020».
Στη Γαύδο, σήμερα την 09η Μαΐου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα που συγκλήθηκε με την 424/08-05-2020 πρόσκληση της
προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 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.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα δεκατρία (13) μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τα πέντε (05) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λαμπάκης Μιχαήλ
Λουγιάκης Νικόλαος
Μπαλαμπάκης Γεώργιος
Παπαδάκης Γεώργιος
Μαραβελάκης Σταύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσιγωνάκης Εμμανουήλ
Μπικάκης Αναστάσιος
Βογιατζής Βασίλειος
Γεωργακά Ευτυχία
Καλλινίκου Ευαγγελία
Κατράκη Μαρία
Λαμπάκης Ευστράτιος
Μιχελαράκης Εμμαν.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η Δήμαρχος Στεφανάκη Μανωλία.
Λόγω απουσία της προέδρου Ευτυχίας Γεωργακά, της αντιπροέδρου Ευαγγελίας Καλλινίκου
προήδρευσε ο πρώτος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος κ. Μαραβελάκης Σταύρος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μπαλαμπάκη Γεώργιο.
Ο 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 13ης (07-05-2020) κατεπείγουσας συνεδρίασης σύμφωνα με την 418/06-05-2020
πρόσκληση με την ίδια ημερήσια διάταξη και της 14ης συνεδρίασης (08-05-2020) κατεπείγουσας
συνεδρίασης σύμφωνα με την 420/07-05-2020 πρόσκληση με την ίδια ημερήσια διάταξη, για τις οποίες
συντάχθηκαν τα σχετικά Πρακτικά Ματαίωσης και όπως ισχύει -σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κώδικα ΔΚΚαν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, 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.

ΩΜ23Ω9Κ-35Χ
Στη συνέχεια ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος κάλεσε το σώμα ναΑΔΑ:
ψηφίσει
εάν η παρούσα
συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, λέγοντας ότι ο Δήμος λόγω υποστελέχωσης, με έναν μόνο υπάλληλο
καθαριότητας Ορισμένου Χρόνου, χωρίς οδηγό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε υποτυπωδώς στις
αυξημένες ανάγκες σε καθαριότητα λόγω του covid-19. Η πλημμελής μέριμνα για την καθαριότητα και την
απαιτούμενη απολύμανση στους κοινόχρηστους χώρους, εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία. Επιπλέον, η συζήτηση για την απαλλαγή των αναλογούντων τελών -με δεδομένο ότι έχει ήδη
παρέλθει το 1ο τετράμηνο- είναι επείγουσα για να μην προκύψουν δυσβάστακτες επιβαρύνσεις για τους
δημότες.
Το Σώμα ψήφισε ομόφωνα ότι η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα και συμφωνεί να προχωρήσουμε στη
συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος έθεσε το 3ο θέμα και της ημερήσιας διάταξης:

«Συζήτηση σχετικά με τη 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020».
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων»
2) Τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007
3) Την ΚΥΑ 38347/27-7-2018 περί κατάρτισης του Π/Υ του έτους 2019
4) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
5) Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό
6/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ.
275/14-2-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
6) Τις διατάξεις των άρθρων 93, 103 και 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων»
7) Την υπ’ αριθμό 15/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου
8) Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 14-3-2020 (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020)
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 24 της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και
διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που
συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ βαθμού δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά
το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την
ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η
οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την
ανάθεση συνεδρίασή του.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γαύδου με την υπ’αρ.15/15.04.2020 απόφαση της,
ενέκρινε την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έως
τεσσάρων μηνών, με την δέσμευση ότι η δαπάνη που προκαλείται θα συμπεριληφθεί στην
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επόμενη αναμόρφωση. Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο της Κυριακής 10/5/2020
είναι το πρώτο
που θα διενεργηθεί δια ζώσης, παρακαλώ για τη λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού Δήμου Γαύδου 2020 ως εξής:


Αύξηση Εξόδων

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

30-6041.001

ΤΑΚΤΙΚΕΣΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ
ΥΠΑΛΛ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τακτικές αποδοχές
επί συμβάσει υπαλλΙΔΟΧ πυρ/σίας
Εργοδοτικές
εισφορές ΙΚΑ υπαλλΙΔΟΧ πυρ/σίας

30-6054.001
70-6041.001
70-6054.001

1
2

ΑΡΧΙΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΝΤΑ
1.850,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

11.500,00

13.350,00

500,00

3.500,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

8.000,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

1.
2.
3.
4.

Ενισχύεται ο κωδικός 30-6041.001 κατά 11.500,00 €
Ενισχύεται ο κωδικός 30-6054.001 κατά 3.500,00 €
Ενισχύεται ο κωδικός 70-6041.001 κατά 4.000,00 €
Ενισχύεται ο κωδικός 70-6054.001 κατά 1.500,00 €



Μείωση Εξόδων
ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

006121.001
006431.002

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΥ
Τακτικές
αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός)
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΥΠΑΛΛ-ΙΚΑ
Παροχές ένδυσης
(ένδυση
έργατοτεχνικού
και ένστολου
Προμήθεια
υλικών
συντήρησης και
επισκευής λοιπών

3

206041.001

4

206054.001

5

20-6061.

6

306662.001

ΑΡΧΙΚΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
33.400,00
-1.4000,00
32.000,00
500,00

-500,00

0,00

20.000,00

-2.500,00

17.500,00

6.000,00

-1.000,00

5.000,00

1.500,00

-500,00

1.000,00

4.000,00

-4.000,00

0,00

7

307135.008

8

911

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

εγκαταστάσεων
(λάμπες δρόμων
κλπ)
Κατασκευή
πέτρινων
παγκακίων
Αποθεματικό
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20.000,00

-5.000,00

15.000,00

15.000,00

-5.600,00

9.400,00

Μειώνεται ο κωδικός 00-6121.001 κατά 1.400,00 €
Μειώνεται ο κωδικός 00-6431.002 κατά 500,00 €
Μειώνεται ο κωδικός 20-6041.001 κατά 2.500,00 €
Μειώνεται ο κωδικός 20-6054.001 κατά 1.000,00 €
Μειώνεται ο κωδικός 20-6061. κατά 500,00 €
Μειώνεται ο κωδικός 30-6662.001 κατά 4.000,00 €
Μειώνεται ο κωδικός 30-7135.008 κατά 5.000,00 €
Μειώνεται ο κωδικός του αποθεματικού -9111 κατά 5.600

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης .

1. Για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται στους άνω πίνακες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
1)Τον κανονισμό λειτουργίας του
2)την εισήγηση της δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται στους άνω πίνακες της σχετικής εισήγησης και
της υπ΄αριθμ. 15/2020 Απόφασης της Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19 / 2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τα μέλη

