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ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 186
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το Πρακτικό 4 /2020 της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΓΑΥΔΟΥ
ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2020.
Στην Γαύδο σήμερα, τη Δευτέρα 24-02-2020 και ώρα 15:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου Γαύδου συνήλθε σε 4η ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, ύστερα
από την 161/20-02-2020 πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση και τα δεκατρία (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 προσκλήθηκε και ήταν παρούσα η δήμαρχος Μανωλία Στεφανάκη.
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το γραμματέα του Δήμου Ιωαννίδη Σταύρο.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η επιστημονική συνεργάτιδα του δήμου κα. Ζαΐμη Σοφία,
οικονομολόγος, η οποία έκανε εκτενή εισήγηση για τον προϋπολογισμό.
Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης:
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του
Ν.4555/18 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν.4623/19,
ορίζονται τα εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον
Ιούλιο κάθε έτους, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού
των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων
παραγράφων. Με όμοια απόφαση, μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την
εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επιμέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον
προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.
2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της παραγράφου 1 και ύστερα
από αιτιολογημένη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο
ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.
.........
5. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η
εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που αφορούν την προετοιμασία
κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική
επιτροπή.
Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν
προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης
του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από
την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την
εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα
στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο
κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή
τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.
6. Η οικονομική επιτροπή, εξετάζει το σχέδιο του προϋπολογισμού και ειδικότερα αν (όσον
αφορά στο Δήμο Γαύδου που δεν έχει κοινότητες): ....
γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά
από νόμο και
ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και, εφόσον απαιτείται, το
αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του
σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α' 18), να παράσχει τη
γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την
επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του
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Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους
Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που:
α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών,
β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την
κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και
γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου είναι
αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του
προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει
οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο
υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και
ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη
του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική
έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του
προϋπολογισμού.
7. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.
4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8
και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην
αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που
αποστέλλεται σε έντυπη μορφή, αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής
επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν, εξετάζεται και η
συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου
1. Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση
αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου
Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως
αποτέλεσμα αναμορφώσεων.
Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου
χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114).
8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της
οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν
υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της
κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που
κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για
τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.
9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή
κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο
κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις
συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους,
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συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου,
συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται
το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που
τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται
πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.
10. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το
συμβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1)
τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε
εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει ο δήμος. Η
παράλειψη δημοσίευσης αυτής δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
11. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν
καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 ή αν ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως την 15η
Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία
αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και
ψήφισή τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9. Αν το δημοτικό συμβούλιο και πάλι
δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο
εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο
συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα
από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη
απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων:
α) Για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου
προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην
αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και
β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των
οδηγιών της απόφασης της παραγράφου 1.»
Εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε προέδρους ή στα συμβούλια των κοινοτήτων
συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 84
παρ. 2 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του N. 4555/18, πριν την
έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.
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3852/2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν
τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.
Δεδομένου ότι στο Δήμο Γαύδου με πληθ.<5000, δεν έχει συσταθεί επιτροπή
διαβούλευσης, σύμφωνα με την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική
Επιτροπή συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο
πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγήθηκε το
προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. Η οικονομική Επιτροπή
λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α’ του άρθρου
72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό
Συμβούλιο με την υπ’ αριθ.03/2020 απόφασή της.
Κατόπιν η πρόεδρος έδωσε το λόγο στη δήμαρχο η οποία ανέφερε ότι ο
προϋπολογισμός είναι το βασικότερο εργαλείο διοίκησης, απαραίτητο για την καθημερινή
λειτουργία του Δήμου, αλλά και την υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος και η ψήφισή
του είναι μια κορυφαία διαδικασία για το Δήμο. Διαπίστωσε ότι έχουμε καθυστερήσει
σημαντικά στις προθεσμίες που θέτει ο νόμος για την ψήφιση του προϋπολογισμού των
δήμων, δήλωσε ότι έχει γίνει προσπάθεια να συνταχθεί ένας προϋπολογισμός που έχει ως
προτεραιότητα την επίλυση καθημερινών θεμάτων των δημοτών και το νοικοκύρεμα του
δήμου ώστε να αποκτήσει μια κανονικότητα και έδωσε το λόγο στην επιστημονική
συνεργάτιδα του δήμου η οποία παρουσίασε τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε με την
υπ΄αριθμ. 03/2020 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής, η οποία επεσήμανε ότι ο Προϋπολογισμός
φροντίσαμε ώστε να τηρεί όλες τις βασικές αρχές. Να είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός,
σαφής ως προς την πρόβλεψη των εσόδων, να έχει εγγράψει υποχρεωτικές και
συνεχιζόμενες δαπάνες, πολυετείς δαπάνες και οφειλές προηγούμενων ετών, να συμφωνεί
με το Τεχνικό Πρόγραμμα και να γίνει όσο το δυνατόν ορθότερη κωδικοποίηση. Και αφού
έγινε εκτενής ανάλυσή του η πρόεδρος έδωσε το λόγο διαδοχικά στα μέλη του δημοτικού
συμβουλίου προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κα Καλλινίκου Ε. είπε:
Στα έσοδα δεν υπάρχει αντίρρηση, το σχέδιο δεν τέθηκε σε διαβούλευση, τον
καταψηφίσαμε στην οικονομική επιτροπή γιατί η εισήγηση ήρθε αργά, έγιναν
τροποποιήσεις που δεν εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα, δεν προσκομίστηκαν όλα τα
οικονομικά στοιχεία. Επίσης, μεσολάβησε Σαββατοκύριακο και δεν προλάβαμε να
καταθέσουμε άλλη πρόταση. Ο προϋπολογισμός κάθε άλλο παρά λύνει καθημερινά
προβλήματα. Υπάρχουν δύο χρηματοδοτήσεις από Φιλόδημο δύο προσκλήσεις για να
υποβάλλουμε τις προτάσεις. «Καίμε» την ύδρευση για την καθαριότητα. Υπάρχουν σε
διάφορους κωδικούς 78.000€ για τα δημοτικά κτήρια και περιφράξεις. Συντήρηση
αυτοκινήτων 32.000€, έπιπλα 13.000€, έξοδα φιλοξενίας 10.000€, τοπογραφικά 20.000€.
Λείπει μηχάνημα για αναλύσεις αίματος, ποσό για φαρμακευτική υποστήριξη. Τα νούμερα
είναι εξωπραγματικά και δεν αγγίζουν την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η ΔΕΗ πρέπει να
επιμερίζεται στα κτίρια.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κος Τσιγωνάκης και
είπε ότι συμφωνεί με την κα Καλλινίκου.
Ο κ. Λαμπάκης Ευστράτιος είπε ότι λείπει το έργο για φωτοβολταϊκά στη γεώτρηση στο
Καστρί.
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Η Δήμαρχος αφού ζήτησε το λόγο είπε ότι δεν υπήρχε μελέτη, δεν είναι ώριμο έργο και
απέχει από το να δημοπρατηθεί. Υπάρχουν πιο ώριμα έργα και θα ασχοληθούμε με αυτά.
Όλα τα κτίρια είναι σε άσχημη κατάσταση. Το ΣΜΑΥ χρειάζεται περίφραξη υψηλών
προδιαγραφών. Τέλος, για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός υπάρχουν σε κωδικούς
αυξημένα ποσά.
Καμία Δημοτική παράταξη δεν διατύπωσε ούτε κατέθεσε εναλλακτική πρόταση για
τον προϋπολογισμό του 2020.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει για τον
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Γαύδου επί του σχεδίου της
οικονομικής επιτροπής και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3/2020 απόφασή της δεδομένου ότι
εναλλακτική πρότασης δεν κατατέθηκε.
Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία, κατά την οποία τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του
προϋπολογισμού οι εξής δημοτικού σύμβουλοι: Λαμπάκης Μιχαήλ, Μαραβελάκης Σταύρος,
Παπαδάκης Γεώργιος, Μπαλαμπάκης Γεώργιος, Λουγιάκης Νικόλαος και Γεωργακά Ευτυχία.
Την πρόταση δεν ψήφισαν οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι: Καλλινίκου Ευαγγελία, Λαμπάκης
Ευστράτιος, Μιχελαράκης Εμμ, Κατράκη Μαρία, Τσιγωνάκης Εμμ., Βογιατζής Βασίλ., και
Μπικάκης Αναστάσιος.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση
και έχοντας υπόψιν:
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές
Ενότητες
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
- την υπ’ αριθ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος B’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. για
τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες.
- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
- Την εισήγηση του ΠΟΥ και το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ στην
Οικονομική Επιτροπή
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ του Δήμου Γαύδου του έτους 2020 όπως
καταρτίστηκε με την αριθ.3/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται
οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
-Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.108/72349/16.10.2019
-Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Ψηφίζει την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής ως εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
έτους 2020 όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2.Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να
υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.
3.Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τα μέλη

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)
Διαμορφωθέντα 2019 Βεβαιωθέντα 2019
363.800,68

374.198,62

Εκτίμηση 2019

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

0,00

0,00

0,00

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

8.400,00

6.931,23

6.931,23

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.000,00

0,00

0,00

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ

500,00

460,00

460,00

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

0,00

0,00

0,00

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

353.150,68

366.447,39

366.447,39

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

750,00

360,00

360,00

561.022,90

234.675,57

234.675,57

0,00

0,00

0,00

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ

121.140,40

123.391,85

123.391,85

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

434.682,50

108.721,20

108.721,20

14

ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

2

0,00

0,00

0,00

5.200,00

2.562,52

2.562,52

0,00

0,00

0,00

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ

500,00

0,00

0,00

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

500,00

0,00

0,00

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

0,00

0,00

0,00

806.937,04

806.937,04

0,00

0,00

0,00

0,00

806.937,04

806.937,04

0,00

3

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.

31

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ

4

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ

74.572,00

54.141,61

54.141,61

41

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

68.260,00

48.316,61

48.316,61

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1.000,00

0,00

0,00

43

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

5.312,00

5.825,00

5.825,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

711.322,46

711.322,46

711.322,46

511

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

654.964,50

558.433,32

558.433,32

512

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

56.357,96

152.889,14

152.889,14

2.518.155,08

2.181.275,30

1.374.338,26

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:

Προτα

374.198,62

2.6

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Διαμορφωθείσες
μέχρι 31/12/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
6

Έξοδα

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

61

Ενταλθείσες μέχρι
31/12/2019

Εκτίμηση
31/12/2019

1.058.029,39

283.473,53

283.473,53

89.763,80

56.158,97

56.158,97

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

133.670,00

75.347,20

75.347,20

62

Παροχές τρίτων

313.246,00

112.475,66

112.475,66

63

Φόροι τέλη

3.305,00

490,21

490,21

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

83.750,00

25.070,45

25.070,45

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως

6.300,00

5.173,90

5.173,90

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

32.200,00

6.286,43

6.286,43

67

Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους

391.594,59

0,00

0,00

68

Λοιπά έξοδα

4.200,00

2.470,71

2.470,71

7

Επενδύσεις

412.773,76

72.978,42

72.978,42

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

264.703,84

65.398,42

65.398,42

73

Έργα

81.560,00

5.580,00

5.580,00

74

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

64.509,92

0,00

0,00

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

2.000,00

2.000,00

2.000,00

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις

1.038.207,28

190.721,29

190.721,29

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

162.010,24

147.343,16

147.343,16

82

Αποδόσεις

69.260,00

43.378,13

43.378,13

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε

0,00

0,00

0,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

806.937,04

0,00

0,00

9

Αποθεματικό

5.144,65

0,00

0,00

2.514.155,08

547.173,24

547.173,24

ΣΥΝΟΛΑ:

Προτ
Συ

1

2

Διαμορφωθείσες
μέχρι 31/12/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

20

Ενταλθείσες μέχρι
31/12/2019

Εκτίμηση
31/12/2019

1.451.548,24

160.153,26

160.153,26

306.973,59

190.677,59

190.677,59

0,00

0,00

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

177.376,34

29.999,84

29.999,84

25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

217.223,50

87.585,38

87.585,38

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

146.038,76

29.913,17

29.913,17

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

0,00

0,00

0,00

40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

0,00

0,00

0,00

45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

0,00

0,00

0,00

50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

0,00

0,00

0,00

60

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

0,00

0,00

61

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

0,00

0,00

62

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

0,00

0,00

63

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

50.000,00

0,00

0,00

64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

44.800,00

24.651,20

24.651,20

69

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από
ΠΔΕ)

0,00

0,00

0,00

70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

115.050,00

24.192,80

24.192,80

2.509.010,43

547.173,24

547.173,24

5.144,65

0,00

0,00

2.514.155,08

547.173,24

547.173,24

ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
9

Αποθεματικό
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:

Προ
Σ

