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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 19/16-06-2014 συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί της 2
ης

 αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου για το 

έτος 2014 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής 

Υπηρεσίας» 
 

 Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 16
ην 

 του μηνός Ιουνίου του 

έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 11:30 π.μ., συνελθούσα σε  συνεδρίαση 

η Οικονομική Επιτροπή , μετά την από 13-06-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  

κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΙΩΑΝ.ΓΡΥΠΑΡΗ, Ασκούσας Καθήκοντα Δημάρχου Μυκόνου, η οποία 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3852/10 άρθρο 75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα τέσσερα  (4) μέλη:  

 

Παρόντες:                  Απόντες: 

1. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ                                          1. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ                                2. ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ                               

3. ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ                          3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΟΥΛΑ 

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ   

                                                                                      (οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα 

                                                                                       δεν προσήλθαν)  

                                                                                       

Η κ.ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝ.ΓΡΥΠΑΡΗ μετά την διαπιστωτική πράξη της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου με αριθμ.32092/7811/27.06.2013/ΑΔΑ:ΒΛΠΠΟΡ1Ι-ΚΕΑ με την οποία 

διαπιστώνεται ότι από 27-06-2013 ασκεί χρέη Δημάρχου και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τη με αρ. πρωτ 31325/7710/21-06-2013/ΑΔΑ:ΒΕΖΑΟΡ1Ι-651 απόφασή της Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με τη θέση σε αργία του κ. Αθανασίου 

Κουσαθανά-Μέγα, Δημάρχου του Δήμου Μυκόνου, κατ’εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 

2.α. του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010. 

2. Τη με αρ. πρωτ 31386/7716/21-06-2013/ΑΔΑ: ΒΕΖΑΟΡ1Ι-ΜΛΥ  απόφασή της Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με τη θέση σε αργία του κ. Θρασύβουλου 

Κοντομήτρου του Νικολάου, Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας του Δήμου Μυκόνου, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2.α. του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010. 

3. Τη με αρ. πρωτ 31387/7717/21-06-2013/ΑΔΑ:ΒΕΖΑΟΡ1Ι-Η4Γ  απόφασή της Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με τη θέση σε αργία του κ. Αλέξανδρου 

Βαμβακούρη του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Μυκόνου, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 2.α. του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010. 

Παρόντος και του Αναπλ.Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Μιχαήλ Ασημομύτη-

Στάη, για την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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Εκτελώντας χρέη Δημάρχου ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι  

υπάρχει νόμιμη απαρτία και εισηγούμενη το 3
ο
 
 
θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη 

της τα παρακάτω: 

Α. Την υπ’αριθμ.66/2014 διαπιστωτική πράξη της ασκούσας καθήκοντα Δημάρχου 

Μυκόνου κ.Ειρ.Γρυπάρη με θέμα : «Παράταση χρόνου διαθεσιμότητας μονίμων 

υπαλλήλων κλάδου ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Ειδικού Ένστολου Προσωπικού (Δημοτική 

Αστυνομία) Δήμου Μυκόνου» με την οποία διαπιστώνουμε την παράταση του χρόνου 

διαθεσιμότητας από 23/05/2014 και τη συνέχιση της καταβολής των αποδοχών 

διαθεσιμότητας (75%), μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων διάθεσης της αριθμ. 

05/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

των πράξεων μετάταξης/μεταφοράς σε άλλους φορείς του Δημοσίου, 

των μονίμων υπαλλήλων Ειδικού Ένστολου Προσωπικού (Δημοτική Αστυνομία) του 

Δήμου μας. 

Β. Την υπ’αριθμ.4646/27.05.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Μυκόνου με θέμα «Εισήγηση για την 2
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου Μυκόνου για το έτος 2014» που αναλυτικά αναφέρει τα κάτωθι: 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) 
στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση με την οποία παρατείνεται ο χρόνος διαθεσιμότητας 
υπαλλήλων και στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά το Δήμο Μυκόνου, την παράταση 
της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, εισηγούμαστε την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου για την κάλυψη της μισθοδοσίας 
των υπαλλήλων αυτών ως ακολούθως:      
 

Α/Α ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Μεταβολή 

1 10-6011.0001 Τακτικοί υπάλληλοι Δήμου Μυκόνου -58.000€ 

2 50-6011 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα 

+44.000€ 

3 50-6051 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου 
+11.100€ 

4 50-6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές +2.900€ 

  

Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος παρακαλούμε όπως αναμορφώσετε άμεσα  τον 
προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου του έτους 2014 σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και 
διαβιβάσετε επίσης άμεσα την απόφαση σας στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 
αναμόρφωσης και την αποστολή των σχετικών αποφάσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου για τις δικές της ενέργειες.  
 

                                        Για την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   
 
      Μυτιληναίος Χαράλαμπος  
          Αν/της Προϊστάμενος 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα 

παραπάνω καθώς και: 

1. Την με Α.Π.οικ.79405/16387/21-02-2014 απόφαση της Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Ι-ΙΣΨ) με την οποία επικυρώθηκε ο 

προϋπολογισμός Δήμου Μυκόνου έτους 2014 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07- 

06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17/5 – 15/6/1959 «Περί Λογιστικού των  

Δήμων και Κοινοτήτων»  

4. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013  

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 17515/8/29-4-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  

Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων  

7. Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 2
η
 αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014. 

8. Την υπ’αριθμ.66/2014 διαπιστωτική πράξη της ασκούσας καθήκοντα Δημάρχου 

Μυκόνου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α. Εγκρίνει την 2
η
  αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού 

έτους 2014 σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μυκόνου(Α.Π. 4646/27.05.2014). 

 

Β. Διαβιβάζει στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο την παρούσα για την ψήφιση  της 2
ης

 

αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2014. 

 

Γ. Εξουσιοδοτεί  την κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές της νόμιμες 

ενέργειες. 

 

Η παρούσα απόφαση να σταλεί: 

 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου 

για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και 

 στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Μυκόνου 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2014. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

      ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝ.ΓΡΥΠΑΡΗ                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ  

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ 

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

           Ακριβές αντίγραφο                                                      

           Μύκονος  16/06/2014                                       

               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              

             

                  

 

          ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝ.ΓΡΥΠΑΡΗ 

        ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

          ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 


