
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                   Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  61 /2015       ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων»  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 4
η
  του μηνός   

Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  14.00  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1184/3-3-2015  εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου 

του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα τρία 

(13), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ 12. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

4. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

8. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

9. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  2. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

3. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 1γ
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων εποχιακού 

προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα η οποία έχει ως κάτωθι: 

«Κατόπιν της αριθμ. 7057/25-2-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  

εισηγούμαι για το έτος 2015 τον προγραμματισμό προσλήψεων, ως εξής: 

Α.-Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, με οκτάμηνη 

σύμβαση:   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 

Στην υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης είναι ανάγκη η πρόσληψη εποχικού προσωπικού  για την κάλυψη αναγκών 

υδροδότησης   των οικισμών του νησιού, όπως επίσης και εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από βλάβες στο 

πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης- αποχέτευσης . Η ιδιαιτερότητα έγκειται ότι η ύδρευση των οικισμών του νησιού μας 

πραγματοποιείται από πολλούς και διαφορετικούς πόρους όπως είναι γεωτρήσεις διάσπαρτες σε όλη την έκταση του 

νησιού, πηγάδια, δεξαμενές συλλογής ομβρίων υδάτων κ.τ.λ. Επίσης η Πάτμος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 

της  εφοδιάζεται με νερό με υδροφόρα πλοία τα οποία με αντλίες διοχετεύουν το νερό απ’ ευθείας στο δίκτυο 

ύδρευσης. Εξ αιτίας της πολυπλοκότητας του δικτύου, της παλαιότητας αυτού και των δεκάδων αντλιοστασίων που 

διοχετεύουν νερό σε διαφορετικούς οικισμούς απαιτείται κατά τους θερινούς κυρίως μήνες να υπάρχει  εποχικό 

προσωπικό για την κάλυψη των έκτακτων καθημερινών αναγκών που προκύπτουν . 

Κατόπιν των ανωτέρω είναι αναγκαία η άμεση στελέχωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης, με την πρόσληψη 

έκτακτου προσωπικού για την δημιουργία συνεργείων για την αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού και αποκατάστασης βλαβών 

των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης  κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ως κάτωθι: 

 

1.- Δύο (2) Τεχνίτες Υδραυλικούς 
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2.- Τέσσερις (4) εργάτες Υ.Ε  

 

B.- Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους: 

  Όπως γνωρίζεται στο Δήμο Πάτμου δεν υπάρχει προσωπικό για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας παρότι 

υπάρχει η υποχρέωση των Δήμων για καθαρισμό των παραμελημένων ιδιοκτησιών (οικόπεδα και λοιποί ακάλυπτοι 

χώροι) βάσει των διατάξεων της παρ. 26, άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «σχετικά με τις πρόσθετες αρμοδιότητες 

Δήμων», όπου τη θερινή περίοδο απειλούνται από πυρκαγιές.  

   Επίσης αγροτικοί δρόμοι, χείμαρροι και δασύλλια του νησιού χρήζουν άμεσου καθαρισμού βλάστησης για μείωση 

του κινδύνου πυρκαγιάς και απομάκρυνσης των φερτών υλών (ξηρά κλαδιά, καλάμια, σκουπίδια κ.λ.π.) 

     Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω αναφερόμενα, για την άμεση αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων, αλλά 

και την αποφυγή κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανωτέρω έκτακτες ανάγκες, ως κάτωθι: 

 

1.- Τέσσερις (4) Εργάτες γενικών καθηκόντων για ανάγκες πυροπροστασίας.  

 

       Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη δαπάνη θα προέλθει από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ  για δράσεις 

πυροπροστασίας: 

    Για τον παραπάνω λόγο κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων τρέχοντος 

έτους για την εγγραφή σχετικών Κ.Α που αφορά τη μισθοδοσία , ως το συνημμένο σχέδιο. 
 

Παρακαλώ το Σώμα για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων». 

 

2.- Τον συνημμένο στην εισήγηση του κ. Δημάρχου πίνακα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων 

εξόδων τρέχοντος έτους η οποία έχει ως εξής: 

« 

Κ.Α. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΥ  

ΑΙΤΙΑ 

ΑΝΑΜΟ-

ΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 

ΑΠΟ  

ΠΡΟΗΓ. 

ΑΝΑΜΟΡΦ. 

ΠΟΣΟ  

ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΗΣ  

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ  

35.7135.0001 

Προμήθεια εξοπλισμού 

για δράσεις 

πυροπροστασίας     35.178,88 19.232,00 15.946,88 

            

ΣΥΝΟΛΟ 19.232,00 15.946,88 

      
Ε. Ενισχύει τους κάτωθι Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ :       

      

Κ.Α. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΥ  

ΑΙΤΙΑ 

ΑΝΑΜΟ-

ΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 

ΑΠΟ  

ΠΡΟΗΓ. 

ΑΝΑΜΟΡΦ. 

ΠΟΣΟ  

ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΗΣ  

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ  

            

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 
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Ζ. Δημιουργεί τους κάτωθι Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 

:       

      

Κ.Α. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΥ  

ΑΙΤΙΑ 

ΑΝΑΜΟ-

ΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 

ΑΠΟ  

ΠΡΟΗΓ. 

ΑΝΑΜΟΡΦ. 

ΠΟΣΟ  

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ  

ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ  

35.6041 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά 

και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) επί σύμβαση 

εκτάκτων υπαλλήλων- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ   0,00 15.440,00 15.440,00 

35.6054 

Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού -

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  

0,00 3.792,00 3.792,00 

            

ΣΥΝΟΛΟ 19.232,00 19.232,00 

      

      

      ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ       ΠΟΣΟ 

Ποσό υπάρχοντος αποθεματικού  4.418,00 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από δημιουργία νέων κωδ.εσόδων (Πίνακας Α) + 0,00 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από αύξηση εσόδων (Πίνακας Β) + 0,00 

Μείωση αποθεματικού από μείωση εσόδων (Πίνακας Γ) - 0,00 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από μείωση εξόδων (Πίνακας Δ) + 19.232,00 

Μείωση αποθεματικού από ενίσχυση παλιών κωδικών εξόδων (Πίνακας Ε) - 0,00 

Μείωση αποθεματικού από δημιουργία νέων κωδικών εξόδων (Πίνακας Ζ) - -19.232,00 

Αποθεματικό που μένει: 4.418,00 

      Το αποθεματικό που μένει δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι 
 εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 161 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/2006) 
   

Έπειτα ο πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του , 

 Την εισήγηση του κ. Δημάρχου 

 Το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) 

 Το νόμο 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 Αναμορφώνει  τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου μας έτους 2015 , ως ο παραπάνω 

αναφερόμενος πίνακας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  61/2015 και  

 Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 

       Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας. 

 Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 
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     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                       Σημαντήρης Ι.-Μαύρου Ν.-Πέντες Ελ. 

                                                                Μαραβέλιας Αντ.-Κάβουρας Λ.- Κωνσταντάς Μ. 

                                                                Φέγγαρος Αντ.-Μαυρωνάς Σπ.-Ευγενικός Παν.   

                                                              Κλεούδη Ανθ.- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ.     

                                                                                                                                                           

                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 5/3/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

                                                 

                                                                Στόικος Γρηγόρης 
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