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 Ελληνική Δημοκρατία  

 Νομός Δωδεκανήσου 
 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 
 

Απόφαση Νο 112 

Που έχει καταχωρηθεί στο  1122οο   Πρακτικό της από 2222--0066--22002211  τακτικής συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Κω, με τηλεδιάσκεψη, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:     
 

 
 

 
 

Σήμερα στις  είκοσι δύο (22) μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, 

συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση,  με τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  67 του ν. 3852/2010,  του αρθρ. 10 παρ. 1 της 

11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ - 55 Α/11-03-2020) “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά τη 

διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19)”, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά  με το αρθρ. 2 

του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020), καθώς και τα διαλαμβανόμενα  στην  υπ’  αριθμ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του 

ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14749/18-06-2021 που εκδόθηκαν από τον Πρόεδρο και 

επιδόθηκαν με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους & τον Δήμαρχο  αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 65, 

68 και 69 του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010)  όπως  τροποποιήθηκαν με τα αρθρ. 74, 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 133/19-07-2018) αντίστοιχα, και που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο  ανακοινώσεων του  Δήμου  Κω, όπως  προβλέπεται  

στις  διατάξεις  του  αρθρ. 284 του ιδίου ως άνω Κώδικα,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας 

διάταξης. 

Στη συνεδρίαση συνδέθηκε η Στυλιανή Σούλη δημοτική υπάλληλος, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 

προβλέπεται στις διατάξεις των αρθρ. 96 & 97 του ιδίου ως άνω κώδικα. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας,  διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) Δημοτικών Συμβούλων, 

συμμετείχαν: 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ  
1) Καλλούδης Ιωάννης 1) Μουζουράκης Θεόφιλος, 

2) Κανταρζή Σταματία  ο  οποίος  κλήθηκε νόμιμα  και 
3) Καμπουράκης Σταμάτιος αναιτιολόγητα δεν συμμετείχε 
4) Χατζηνικολάου Νικόλαος  
5) Παρισίδη Σμαραγδή  
6) Πη Βασιλεία  
7) Χρυσόπουλος Αλέξανδρος  
8) Φραγκούλης Ιωάννης  
9) Ζαχαρός Κωνσταντίνος  
10) Κασσιώτη Γεωργία                      
11) Χόνδρος Κωνσταντίνος  
12) Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη  
13) Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
14) Γερασκλής Δαυίδ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
15) Χατζηχριστοφής Παναγιώτης            Φραζής Νικόλαος, (Αντιμάχεια) 
16) Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ  
17) Μανιάς Βασίλειος  
18) Πης Σταμάτιος  
19) Μήτρου Εμμανουήλ  
20) Ρούφα – Έψιμου Ιωάννα  
21) Βλάχου Σεβαστή   
22) Μαραγκός Σεβαστιανός  
23) Κυρίτσης Γεώργιος  
24) Μακρή Κυριακή  
25) Κρητικός Αντώνιος  
26) Κιάρης Μηνάς  
27) Σαΐτης  Ιωσήφ  
28) Αβρίθης Παναγιώτης  
29) Κάννη Καλλιόπη  
30) Ζερβός Εμμανουήλ  
31) Πασσανικολάκης Γεώργιος  
32) Σιφάκης Ηλίας  
33) …………………………………………………  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο:   “ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

& Ν.Π. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2021.” 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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  Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και αφού έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου α) την υπ’ 

αριθμ. 179/2021 σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, β) την υπ’ αριθμ. 22/2021 

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΒΣ γ) την υπ’ αριθμ. 16/2021 σχετική 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω και την υπ’ 

αριθμ. 64/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ αντίστοιχα, απηύθυνε 

το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ.  Χρυσόπουλο Αλέξανδρο για να το εισηγηθεί. 

  Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών πήρε στη συνέχεια το λόγο και εισηγούμενος το θέμα, 

επεσήμανε τα εξής: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και 

του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι 

0ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

(ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο 

περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των 

νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός ). 

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και 

συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος 

εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία 

πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε 

ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους 

και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.  

 Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν 

ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. 

 Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού 

αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των 

συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος 

ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων 

υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτος, ο στόχος του 

οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση 

των πόρων του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει 

εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού 

αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού. 

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των 

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
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του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με 

κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα 

ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του 

προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 

σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου. 

 Κατά τη διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το 

Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός 

ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου , τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το 

Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της 

απόκλισης. 

 Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 

προβλέπεται ότι οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων 

Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το 

χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 

έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα 

πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που 

προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και 

απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η 

χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας. 

 Βάσει της παρ. IV της εγκυκλίου 108/2019 ορίζεται ότι η αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται 

αυτός και ως εκ τούτου ο πίνακας στοχοθεσίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του π/υ 

επιμερίζοντας τον σε τριμηνιαίους στόχους εκτέλεσης του. Ως εκ τούτου, για τις 

αναμορφώσεις καθώς και για την αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας (ΟΠΔ) ακολουθείται 

η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως 

πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον 

υπάρχουν τέτοιες. 

 Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την 

εγκύκλιο 108/2019, οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες 

παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και 
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εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε 

ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται και η αναμόρφωση ΟΠΔ που έχει 

υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ 

δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του 

προϋπολογισμού και θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν και οι στόχοι της του πίνακα 

στοχοθεσίας του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. 

 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 και την 

εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση της αναμόρφωσης του ΟΠΔ. 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 εγκρίνεται αυτή που λάβει τις περισσότερες θετικές ψήφους. 

 Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 108/2019 ορίζεται ότι: 

 «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». Στην περίπτωση της μη κατάθεσης εναλλακτικής πρότασης 

τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα της παρ. 8 

του άρθρου 77 του Ν.4172/13, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της 

κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ 

λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. 

 Ο Δήμος μας με την υπ’ αρ 294/23-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

προέβη σε έγκριση του ΟΠΔ, το οποίο περιλαμβάνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Επιπλέον με την υπ΄ αρ 4155/28-

1-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2021 και 

στη συνέχεια προχωρήσαμε στην αναμόρφωση του Π/Υ με τα πραγματικά αποτελέσματα, 

όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2020, στο χρηματικό υπόλοιπο, στις υποχρεώσεις και 

στα εισπρακτέα υπόλοιπα, με την υπ΄ αριθμόν 50/12-3-2021 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμόν 17340/2-4-2021 απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου . 
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 Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω σας υποβάλλουμε τον αναμορφωμένο πίνακα 

στοχοθεσίας του Δήμου μας, που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, το οποίο διαμορφώθηκε 

έπειτα από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την χρονική κατανομή των στόχων 

βάσει των νέων δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη και παρακαλούμε όπως προβείτε στην 

έγκριση αυτού, καθώς και των αναμορφωμένων πινάκων στοχοθεσίας των ως  άνω Ν.Π. του 

Δήμου μας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στους παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους, 

για να τοποθετηθούν επί της ανωτέρω προτάσεως. (ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ,  ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ. ___ ΤΟ ΛΟΓΟ 

ΠΗΡΕ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΟΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΣ Μ., Ο ΟΠΟΙΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ,, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ 

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΣ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ 

ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Α’ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑ. ΡΟΥΦΑ Ι., Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ 

Π/Υ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠ, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ Π/Υ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ & ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ. ΤΕΛΟΣ, ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ 

Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Β’ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑ. ΜΑΚΡΗ ΚΥΡ., Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ). 

Κλείνοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της 

συζήτησης του θέματος, στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει επί της 

προτάσεως.  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και 

αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των αρθρ. 63 περιπτ. δ’ & ε’, 65, 72 παρ. 1 & 2, 266 & 267 του Ν. 

3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010) της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως συμπληρώθηκαν με 

την παρ. 4.α. του αρθρ. 43, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν. 3979/2011 

«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 138 Α’), όπως 

τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του  αρθρ. 72 του Ν. 4555/2018 

και του αρθρ. 3 του Ν. 4623/2019.  

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 4111/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρ. 

76 του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με το οποίο το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το 

πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.Δ. 
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3. Τις διατάξεις του αρθρ. 64 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις». 

4. Τα οριζόμενα στη σχετική ΚΥΑ περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των δήμων οικον. έτους 2019 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 

(Β’ 253) Απόφασης. 

5. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή Υπουργού Οικονομικών, 

περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ως άνω ΚΥΑ. 

6. Την υπ’ αριθμ 179/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί ψήφισης του 

αναμορφωμένου ΟΠΔ (πίνακα στοχοθεσίας) οικονομικών αποτελεσμάτων οικον. έτους 

2021 του Δήμου Κω.   

7. Τη σχετική υπ’ αριθμ.16/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  ΔΛΤ. 

8. Τη σχετική υπ’ αριθμ. 22/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  ΔΟΠΑΒΣ 

Κω. 

9. Τη σχετική υπ’ αριθμ. 64/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ. 

10. Τους συνημμένους τροποποιημένους πίνακες στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Δήμου Κω, του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. και της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, που 

συνοδεύουν την παρούσα απόφαση ως συνημμένα και αναπόσπαστα τμήμα αυτής. 

11. Τις εισηγήσεις του Προέδρου και του καθ’ ύλην αρμόδιου Αντιδημάρχου.  

12. Τις εισηγήσεις – θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

13. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί τριάντα (30) 

συμμετεχόντων συνδεδεμένων Μελών1, ΥΠΕΡ της προτάσεως εψήφισαν δεκαέξι (16)  

συμμετέχοντα συνδεδεμένα Μέλη,  μειοψηφούντων των 1/ κ. Κυρίτση Γ., 2/ κ. 

Γερασκλή Δ., 3/ κ. Ζερβού Εμμ., 4/ κ. Κρητικού Αντ., 5/ κ. Μαραγκού Σ., 6/ κας 

Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτ., 7/ κας Παρισίδη Σμ., 8/ κας Πη Β., 9/ κ. Χατζηκαλύμνιου 

Μ.,  10/ κας Ρούφα Ι., 11/ κας Κάννη Κ., 12/ κ. Σαΐτη  Ι., 13/ κ. Φραγκούλης Ι. & 14/ κας 

Μακρή Κυρ.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ 

Εγκρίνει : 

1) Τη τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) οικονομικών αποτελεσμάτων οικον. 

έτους 2021 του Δήμου Κω, όπως αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 179/2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΣΩΛΕ-

3ΤΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω, ακολουθεί την παρούσα ως 

συνημμένο & αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

                                              
1 Γίνεται μνεία ότι:  
Εμφανίσεις: --- Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. εμφανίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 
1/ Κρητικός Αντ., 2/ Κιάρης Μ., 3/ Σαΐτης Ι., 4/ Αβρίθης Παν., 5/ Κάννη Καλλ., 6/ Ζερβός Εμμ. --- Ενώ κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. εμφανίστηκαν 7/ Σιφάκης Ηλ. Συνεπώς κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και της ψηφοφορίας του παρόντος θέματος ο δημοτικός σύμβουλος 1/ Σιφάκης Ηλ. απουσίαζε.  
Αποχές:  --- Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 2ου θέματος της Η.Δ. ήταν εκτός σύνδεσης και δε συμμετείχε 
σ’ αυτήν ο δημοτικός σύμβουλος 2/ Κιάρης Μ.  
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2) Τη τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Δήμου Κω οικονομικού έτους 2021, όπως αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 

16/2021 Απόφαση του Δ/Σ του ως άνω ΝΠ (ΑΔΑ: ΩΓ71ΟΡΓΜ-ΩΩΙ), που ακολουθεί την 

παρούσα ως συνημμένο & αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

3) Την τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. 

Κω) οικονομικού έτους 2021, όπως αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 22/2021 Απόφαση του 

Δ/Σ του ως άνω ΝΠ (ΑΔΑ: 6ΙΗΨΟΚΡΙ-ΖΡΞ), που ακολουθεί την παρούσα ως συνημμένο & 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής και: 

4) Τη τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & 

Αστικής Συγκοινωνίας (ΚΕΚΑΠΥΑΣ), όπως αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 64/2021 Απόφαση 

του Δ/Σ του ως άνω ΝΠ (ΑΔΑ: ΨΛΝΔΟΞΓΥ-ΡΒΓ), που ακολουθεί την παρούσα ως συνημμένο 

& αναπόσπαστο τμήμα αυτής, αντίστοιχα. 

Αφού   συντάχθηκε  &  αναγνώσθηκε  η  απόφαση  αυτή,  η  οποία  έχει  καταχωρηθεί  στο  12ο  πρακτικό  της  από  22-06-2021 
τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Δήμαρχος Κω                 Τα  Μέλη 
Καλλούδης Μ. Ιωάννης Νικηταράς Α. Θεοδόσιος Κανταρζή Σταματία 

  Καμπουράκης Σταμάτιος 

  Χατζηνικολάου Νικόλαος 

  Παρισίδη Σμαραγδή 

  Πη Βασιλεία 

  Χρυσόπουλος Αλέξανδρος 

  Φραγκούλης Ιωάννης 

  Ζαχαρός Κωνσταντίνος 

  Κασσιώτη Γεωργία 

  Χόνδρος Κωνσταντίνος 

  Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη 

  Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία 

  Γερασκλής Δαυίδ 

  Χατζηχριστοφής Παναγιώτης 

  Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ 

  Μανιάς Βασίλειος 

  Πης Σταμάτιος 

  Μήτρου Εμμανουήλ 

  Ρούφα – Έψιμου Ιωάννα 

  Βλάχου Σεβαστή  

  Μαραγκός Σεβαστιανός 

  Κυρίτσης Γεώργιος 

  Μακρή Κυριακή 

  Κρητικός Αντώνιος 

  Σαΐτης  Ιωσήφ 

  Αβρίθης Παναγιώτης 

  Κάννη Καλλιόπη 

  Ζερβός Εμμανουήλ 

  Πασσανικολάκης Γεώργιος 
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