
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αρ.Πρωτ:135 /02-04-2018 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ  
                                Αριθ. Απόφασης 23/2018 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το Πρακτικό 6ης /2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Γαύδου  
 
 

ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ Δήμου Γαύδου .   

  

Στη Γαύδο, σήμερα την 1η Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 το 

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα που 

συγκαλέστηκε με την 116/28-03-2018 πρόσκληση της προέδρου που δημοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του 

Ν.3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τα δέκα (10) και ονομαστικά οι: 

 

Παρόντες  Απόντες 

1. Λαμπάκης Ευστράτιος 1.Στεφανάκη Λίλιαν 

2. Κατράκη Γεωργία 2.Βαϊλακάκη Αγγελική 

3. Τσακίρογλου Ελένη  3.Τζανιδάκης Ματθαίος 

4. Μπικογιαννάκη Μαρία  

5. Μιχελαράκης Εμμ. 

6. Κουμαντατάκης Γεώργιος  

7. Τσιγωνάκης Εμμ. 

8. Τσιριντάνη Σοφία 

9. Κατράκη Μαρία 

10. Βαιλακάκης Εμμ. 

  

 

Η  Δήμαρχος Καλλίνικου Ευαγγελία προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Ο γραμματέας του Δήμου Μιχελαράκης Εμμ. ήταν παρών  και τα πρακτικά τηρήθηκαν 

από αυτόν.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα τα 

10 μέλη – η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην 

Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα της ημερησίας διάταξης περί έγκρισης τροποποίησης ΟΕΥ 

Δήμου Γαύδου. 
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 Η  Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα 

εξής: Σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα του δήμου μας μπορούμε να 

τροποποιήσουμε τον ΟΕΥ του δήμου μας σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση. 

Οικονομική δυνατότητα του Ν.Π. για την πρόβλεψη των προτεινόμενων θέσεων (1 

νέα θέση ΤΕ, τροποποίηση της κενής οργανικής ΔΕ διοικητικού σε ΤΕ και 2 θέση 

ΥΕ) 
  

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2307/95 «Για τη σύσταση κάθε νέας τακτικής θέσης, θα πρέπει ο μέσος 

όρος των τακτικών εσόδων των δύο προηγούμενων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού που ανέρχεται 

η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου των προτεινόμενων 

θέσεων, πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο». 

 

Προκειμένου να εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη για τον υπολογισμό των νέων οργανικών 

θέσεων απαιτούνται οι εξής ενέργειες: 

α) Να υπολογιστεί το 50% του  μέσου όρου των τακτικών εσόδων 2015 και 2016  

Δηλαδή: 

Έτος Τακτικά Έσοδα € Μέσος Όρος 
Τακτικών Εσόδων 

50 % μέσου όρου 
Τακτικών Εσόδων 

2016 222.289.14 

298.398,265 147.699,13 
2017 368.507.39 

β) να υπολογιστούν οι δαπάνες μισθοδοσίας των νέων θέσεων με βάση τους βασικούς μισθούς 

στο καταληκτικό κλιμάκιο, που φαίνονται στον επόμενο πίνακα (με βάση το νέο μισθολόγιο 

N.4354/2015) 

Κατηγορία Βασικός μισθός καταληκτικού κλιμακίου 

ΤΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΟ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙ

ΚΟ 

2.028 

ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΟ

ΤΗΤΑ 

1.296 

 

Έτσι το ετήσιο κόστος κάθε μίας θέσης υπολογίζεται ως εξής: 
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12 μισθοί x 2 (Ν.2503 άρθρο 8) x βασικός μισθός καταληκτικού Κλιμακίου 

Δηλαδή για κάθε κατηγορία 

Κατηγορία Κόστος νέας θέσης 

Διαφορά 
ΔΕ σε ΤΕ 

12x1x450 5.400 

ΤΕ 12 x1 x 2.028 24.336 

ΥΕ 12 x 2 x 1.296 31.104 

Συνολικό κόστος των 4 θέσεων 60.840 

 

Το συνολικό κόστος των τριών προτεινόμενων θέσεων θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του  

50% του  μέσου όρου των τακτικών εσόδων 2016 και 2017, δηλαδή του ποσού των 

147.699.13€. Άρα υπάρχει, βάση του νόμου η δυνατότητα πρόβλεψης των προτεινόμενων 

θέσεων 

 

 

Η πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την ψήφιση 

έγκρισης του πρακτικού παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση της δημάρχου.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το Ν.3852/2010 και την εισήγηση της 

Δημάρχου 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τροποποιεί τον ΟΕΥ ως ακολούθως: 

Μετατρέπει την υφιστάμενη στον ΟΕΥ θέση ΔΕ διοικητικό σε ΤΕ διοικητικό και προβλέπει 

μια νέα θέση ΤΕ Οικονομικό και δύο νέες θέσεις ΥΕ γενικών καθηκόντων. 

 

 Η κα Τσακίρογλου η κα Τσιριντάνη και ο κος Τσιγωνάκης ψήφισαν ναι αλλά δεν 

συμφωνούν μόνο με τις δύο θέσεις καθαριότητας, θεωρούν σημαντικό μια θέση 

οδηγού και μια καθαριότητας γιατί υπάλληλοι στην καθαριότητα χωρίς οδηγό δεν 

έχουν νόημα.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23η/2018 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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