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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 12ης/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου
Στην Γαύδο σήμερα, την Πέμπτη 25-06-2020 και ώρα από 08:30 έως 09:30 π.μ συνήλθε σε 12 η
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που
έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς,
ύστερα από την 650/23-06-2020 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 στο παρακάτω
θέμα:
ΘΕΜΑ: Αποδοχή της παροχής μέσων για την «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Νήσου Γαύδου»
σύμφωνα με τα Φ.500/11289/Σ. 2339/22-6-2020 και Φ.500/2/25677/Σ. 1252/25-6-2020 έγγραφα της Δ/νσης
ΔΥΠ/ΣΥΝΤ/ΜΤΦ της 115 Πτέρυγας Μάχης, μετά από αίτημα του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης (006433001) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, για έξοδα φιλοξενίας (διαμονή και
διατροφή) του κλιμακίου.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών απέστειλαν ψήφο 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
Από την συνεδρίαση απείχαν (δεν απέστειλαν ψήφο) και οι αναπληρωτές των απόντων
συμβούλων. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής, Στεφανάκη Μανωλία.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί ο προγραμματισμός της επιχείρησης μεταφοράς μέσων
και προσωπικού πρέπει να γίνει άμεσα και οι διαθέσιμες ημερομηνίες για την παραμονή του κλιμακίου στο
νησί είναι από την 29/6/2020 μέχρι και την 6/7/2020 ενώ η μεταφορά υλικών (λαδιών κ.λπ) θα πρέπει να
γίνει την 27/6/2020. Σε περίπτωση απαγορευτικού ενδέχεται οι ημερομηνίες να τροποποιηθούν.
Οι σύμβουλοι αρχικά ψήφισαν ομόφωνα θετικά για το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια, ακολουθεί η εισήγηση της Δημάρχου η οποία έχει ως εξής:
Το αγροτικό οδικό δίκτυο του νησιού είναι σε άσχημη κατάσταση, δύσβατο ακόμα και για αγροτικά οχήματα
και αδιάβατο για το ασθενοφόρο μας. Αν συνυπολογίσουμε ότι ο δρόμος προς το ελικοδρόμιο δεν έχει
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συντηρηθεί για πολλά χρόνια, είναι προφανής η δυσκολία μεταφοράς κάποιου ασθενούς. Ο Δήμος μας δεν
διαθέτει τεχνική υπηρεσία και η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης αγροτικών δρόμων μπορεί να γίνει
μόνο μέσω χρονοβόρων προγραμματικών συμβάσεων. Η 115 ΠΜ, μετά από αίτημα μας, θα συνδράμει
στην αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων του νησιού προσφέροντας μέσα και προσωπικό.
Με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 που αντικατέστησε το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, για τη εξειδίκευση πίστωσης προηγείται απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09: «α. Κατά τον
προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού από
τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά
σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται
δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά,
πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την
προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή
προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της
οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησης της».
. Για τους παραπάνω λόγους προτείνω την αποδοχή της συνδρομής των μέσων της 115ΠΜ στη
αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και την ψήφιση εξειδίκευσης πίστωσης από τον κωδικό εξόδων 006433001 «Έξοδα διαμονής και φιλοξενίας» του προϋπολογισμού του 2020 έως του ποσού 2.250€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για έξοδα φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) του κλιμακίου αφού η
συνδρομή των μέσων της 115 Πτέρυγας Μάχης θα συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη και βελτίωση της
εικόνας του ακριτικού νησιού μας και στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων του δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
•

Την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

•

την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019

•

την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09

•

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.

•

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. 204/18-32020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΨΚΙΧΟΡ1Θ-ΙΤΛ)

•

τα Φ.500/11289/Σ. 2339/22-6-2020 και Φ.500/2/25677/Σ. 1252/25-6-2020 έγγραφα της Δ/νσης
ΔΥΠ/ΣΥΝΤ/ΜΤΦ της 115 Πτέρυγας Μάχης.

•

Την εισήγηση της Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αποδοχή της συνδρομής των μέσων της 115ΠΜ στη αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας του
νησιού και την εξειδίκευσης πίστωσης από τον κωδικό εξόδων 00-6433001 «Έξοδα διαμονής και
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φιλοξενίας» του προϋπολογισμού του 2020 έως του ποσού 2.250€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για
έξοδα φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) του κλιμακίου.
2. Εξουσιοδοτεί τη δήμαρχο για τις απαραίτητες ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 25/ 2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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