
 
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Δωδεκανήσου 
Δήμος Κω 

Απόφαση 92 

Που έχει καταχωρηθεί στο  1133οο   Πρακτικό της από 1155--77--22002222  τακτικής μεικτής συνεδρίασης (διά 

ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, 

ως ακολούθως: 
 

Σήμερα στις δεκαπέντε (15) Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, 
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-
6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133 /19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Πρώτο), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16492/11-7-2022 
πρόσκληση για συνεδρίαση, που εκδόθηκε από την Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους & 
τον Δήμαρχο αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 

Στη συνεδρίαση συνδέθηκε η δημοτική υπάλληλος κα Σούλη Στυλιανή, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο γραμματέας, κ. Δουδούς Σοφοκλής, διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία  (33) 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:  

 
 

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ  
1) Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία (πρόεδρος) 1) Πασσανικολάκης Γεώργιος 

2) Δουδούς Σοφοκλής (γραμματέας) 2) Κιάρης Μηνάς 
3) Αβρίθης Παναγιώτης 3) Μουζουράκης Θεόφιλος 
4) Βλάχου Σεβαστή 4) Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη  
5) Ζαχαρός Κωνσταντίνος οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και 
6) Καλλούδης Ιωάννης αναιτιολόγητα δεν προσήλθαν. 
7) Καμπουράκης Σταμάτιος 5) Παρισίδη Σμαραγδή, 
8) Κασσιώτη Γεωργία η οποία κλήθηκε νόμιμα και  
9) Μανιάς Βασίλειος                   αιτιολογημένα δεν προσήλθε 
10) Μήτρου Εμμανουήλ  
11) Χατζηνικολάου Νικόλαος  
12) Χατζηχριστοφής Παναγιώτης  
13) Χόνδρος Κωνσταντίνος  
14) Χρυσόπουλος Αλέξανδρος    ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
15) Πης Σταμάτιος   Κοκαλάκης Γεώργιος (Κέφαλος) 
16) Κυρίτσης Γεώργιος Φραζής Νικόλαος (Αντιμάχειας) 
17) Γερασκλής Δαυίδ  
18) Ζερβός Εμμανουήλ  
19) Κρητικός Αντώνιος  
20) Μαραγκός Σεβαστιανός  
21) Πη Βασιλεία  
22) Σιφάκης Ηλίας  
23) Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ  
24) Ρούφα Ιωάννα  
25) Κάννη Καλλιόπη  
26) Σαΐτης Ιωσήφ  
27) Φραγκούλης Ιωάννης  
28) Μακρή Κυριακή  
29)   
30)   
31)   
32)   
33)   

 

 

Θέμα 2o: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών 

Δήμου Κω Α’ τριμήνου 2022. 

 

 

 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1073352
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1073352
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 Ο Δήμαρχος, κ. Νικηταράς Θεοδόσης, προσκλήθηκε και συμμετέχει στη συνεδρίαση. 

Η Πρόεδρος, κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμό 169/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Χρυσόπουλο 

Αλέξανδρο, για να εισηγηθεί το θέμα. 

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «έχουμε 

αρκετά έργα τα οποία θα ξεπεράσουν τον προϋπολογισμό με τις αναθεωρήσεις. Εμείς 

καλούμαστε με τα ήδη μειωμένα έσοδα του Δήμου να εξυπηρετήσουμε έργα που στον 

προϋπολογισμό έχουν αποτυπωθεί με τις τιμές που συμβασιοποιήθηκαν. Αυτό χρειάζεται 

έναν πολύ καλό σχεδιασμό και χρειάζεται να κάνεις λίγο «κράττει» σε ό,τι έχεις στο μυαλό 

σου να κάνεις, διότι ουσιαστικά για ένα έτοιμο δημοπρατημένο έργο δεν θα σου φτάσουν τα 

χρήματα να το τελειώσεις. Όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο, λέω ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε 

να έχουμε σαφή εικόνα. Για να βάλω ένα χρονικό ορίζοντα αν θέλετε, τον Σεπτέμβριο θα 

μπορέσουμε να μιλήσουμε για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, για το πού στοχεύσαμε 

και πού πήγαμε, για όλη αυτή την άνοδο των τιμών των προϊόντων, θα μπορέσουμε να 

μιλήσουμε πιο ξεκάθαρα για το ποια έργα πήραν παρατάσεις, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε 

πιο ξεκάθαρα για το τί θέλαμε και τι πετύχαμε». 

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος αναφερόμενος στη σχετική απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ανέλυσε το τεχνικό μέρος λέγοντας τα εξής: «σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014), ο Προϊστάμενος 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή, την πορεία 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας πίνακες 

αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 

2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία 

ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-

εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-

ενταλθέντα-πληρωθέντα. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του 

Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από 

την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας 
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τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του 

Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. 

Στην περίπτωση που η Οικονομική Επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του 

δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την 

εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα 

έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό 

Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που 

λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης 

από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις και 

αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 

ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Ειδική αναφορά γίνεται και στις αποκλίσεις που 

εμφανίζονται σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν στον πίνακα στοχοθεσίας 

ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται στην ΚΥΑ 34574/18 σε συνδυασμό με τα έγγραφα 

44485/18, 65270/18, 61528/2020 και 80438/3-11-2021. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του που 

λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για 

τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 

διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (πρόγραμμα Διαύγεια). Οι σχετικοί 

αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και 

στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 277 του Ν 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους 

συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών 

Υπηρεσιών με την συνδρομή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα 

πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα 

βιβλία του Δήμου μας. 

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς τo Δημοτικό Συμβούλιο τους κάτωθι συνημμένους 

πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα 
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προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του A’ 

τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων. 

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών.  

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού. 

Έγγραφο υπολογισμού αποκλίσεων. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των 

εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το 33,16 % (εισπραχθέντα ύψους 25.408.868,13 

ευρώ) και από το σύνολο των δαπανών το 0,55 % (πληρωθέντα ύψους 425.245,18 ευρώ). 

Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το 37,43 

% (εισπραχθέντα ύψους 26.978.981,33 ευρώ) και ως προς το σκέλος των δαπανών το 1,61 % 

(πληρωθέντα ύψους 1.160.590,08 ευρώ). 

1) Τα ίδια έσοδα του Δήμου μας ανέρχονται σε 1.554.024,69 €, ενώ ο στόχος που είχε 

τεθεί ήταν 1.796.971,00 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους -242.946,31 € (ποσοστό 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 

Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 1ο Τρίμηνο2022 Μεταβολή %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.802.926,30 18.802.926,30 19.304.031,71 2,67

1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 16.655.870,58 16.655.870,58 17.128.947,97 2,84

2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Λοιπές απαιτήσεις 2.147.055,72 2.147.055,72 2.175.083,74 1,31

B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 22.661.442,82 22.661.442,82 24.983.622,95 10,25

1 Ταμείο 146.208,50 146.208,50 2.905.782,70 1.887,42

2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 22.515.234,32 22.515.234,32 22.077.840,25 -1,94

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 498.500,50 498.500,50 498.500,50 0,00

1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 498.500,50 498.500,50 498.500,50 0,00

3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 112.748,91 112.748,91 112.748,91 0,00

1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 112.748,91 112.748,91 112.748,91 0,00

2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00

B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.577.726,50 1.577.726,50 2.888.723,62 83,09

1 Προμηθευτές 808.711,63 808.711,63 933.626,95 15,45

2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 138.130,71 138.130,71 129.236,97 -6,44

3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί -1.947,84 -1.947,84 -2.272,48 16,67

4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 632.832,00 632.832,00 1.828.132,18 188,88

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
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ύψους -13,52 %). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται 

σε 62.933,63 €, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 64.494,11 €, και εμφανίζεται αρνητική απόκλιση 

ύψους -1.560,48 € (ποσοστό ύψους -2,42 %). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων 

ΠΟΕ είναι αρνητική και ανέρχεται σε ποσοστό ύψους -13,14 %.  

2) Το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 2.747.425,32 € και 

τα διαθέσιμα της 31/12/2021 όπως είχαν προβλεφθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, σε 

24.095.000,00  € και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε 26.842.425,32 € ενώ ο στόχος 

που είχε τεθεί ήταν 27.959.770,67 €, εμφανίζεται αρνητική  απόκλιση ύψους -1.117.345,35 € 

(-4,00 %).  

3) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Α΄ τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο 

δεσμεύσεων  ανέρχονται σε 2.879.197,88 € ενώ ο στόχος  που είχε τεθεί ήταν 2.000.000,00 €. 

4) Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 425.245,18 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 

3.457.243,52 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους -3.031.998,34 € %). 

5) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως 

προβλέπεται ανέρχεται σε 1.914.652,99 €. 

6) Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου  που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως 

προβλέπεται, ανέρχεται σε 1.035.455,11 € και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται 

με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων) και 

είναι 3,70 %. 

Μετά από όλα τα παραπάνω εισηγούμαι την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης του 

Προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών, Α΄ τριμήνου του Δήμου Κω για το έτος 2022, όπως 

αποτυπώνεται στους παραπάνω πίνακες». 

Καθώς δεν υπήρχαν ερωτήσεις, η Πρόεδρος απευθύνθηκε στους επικεφαλής των 

παρατάξεων για τοποθετήσεις. 

Τον λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Κυρίτσης Γεώργιος, ο οποίος 

κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ξέρετε ο πειρασμός 

δεν σε αφήνει να μην ανατρέξεις σε δηλώσεις και δικαιολογίες: κορωνοϊός το 21, ο πόλεμος 

μετά, η ακρίβεια τώρα, η νομοθεσία που δίνει παρατάσεις, όλο αυτά ακούμε. Και δεν τα 

ακούμε τώρα, τα ακούγαμε και το 19 ότι είναι δύσκολα. Τώρα; Ακούμε ότι υπάρχει και μια 

διαστρέβλωση της πραγματικότητας από την μειοψηφία που στην πράξη είναι πλειοψηφία. 

Και συνεχίζεται το γαϊτανάκι των δικαιολογιών για τις προσπάθειες να δικαιολογηθούν 
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κάποιοι για το τι δεν έκαναν ή δεν μπόρεσαν ή δεν ήξεραν ή δεν ήθελαν να κάνουν ή «αυτές 

είναι οι δυνατότητές μας ρε παιδιά, μέχρι εκεί είμαστε». 

Τελικά δεν έπεσα έξω. Απλά κάθε μέρα που περνά επιβεβαιώνεται αυτό που λέει ο 

κόσμος ότι η τριετία αυτή είναι το απόλυτο μηδέν. Ας δούμε όμως τη μεγάλη επιτυχία του 

πρώτου τριμήνου, στο οποίο θα έπρεπε να υπάρχουν πληρωμές και από το προηγούμενο 

έτος για κάποια που είχαν γίνει προφανώς και κάποιοι θα έπρεπε να εισπράξουν. Πληρωμές 

για τεχνικά έργα και αγορές εξοπλισμού, 114.000 € αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή 1,28 αυτού 

που προυπολογίσατε και μετά θα μιλήσετε για τη στοχοθεσία και την αναπροσαρμογή της 

στοχοθεσίας. Εάν αυτό το πράγμα δεν είναι ντροπή όταν έχετε βάλει 8,9 εκατομμύρια σε 

αυτόν τον κωδικό. Και να δεκαπλασιάσετε το ρυθμό απορρόφησης ή τον ρυθμό που θα 

δουλέψετε δεν μπορείτε να πλησιάσετε στο νούμερο. Για έργα που αφορούν στο πρόγραμμα 

έργων του 2022, 73 χιλιάρικα μόνο το πρώτο τρίμηνο, δηλαδή το 0,4% των 16 εκατομμυρίων 

που προϋπολογίσατε. Μελέτες. Βάζετε μελέτες εκεί 0%. Δύο εκατομμύρια έχετε γράψει. Αν 

είχατε λοιπόν στοιχειωδώς δρομολογήσει την περίοδο που δεν γινόντουσαν έργα, αλλά θα 

μπορούσατε να δρομολογήσατε έργα, διαγωνισμούς, μελέτες και λοιπά, δεν θα είχατε αυτό 

το χάλι. Γιατί περί αυτού πρόκειται: ένα χάλι έχουμε.  

Είπα, δεν θα αναφερθώ στα έσοδα. Όμως υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να το δούμε. Η 

απορρόφηση των επιχορηγήσεων που υπάρχουν για τα έργα ξέρετε πόσο είναι στο πρώτο 

τρίμηνο; 800 € τόσα γράφετε. Ούτε αυτά δηλαδή δεν καταφέραμε να απορροφήσουμε. Δεν 

θέλω να σας απαριθμήσω τα δεκάδες εκατοντάδες έργα, τα οποία έγιναν την περίοδο 2014-

2019, λόγω των οποίων ο πήχης έχει ανέβει ψηλά και εσείς καταφέρνετε να περνάτε μονίμως 

από κάτω. 

Ας σοβαρευτούμε όμως κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι αυτός ο Δήμος της Κω. Δεν 

επιτρέπεται να κρατάτε ένα ολόκληρο νησί στη στασιμότητα και στο τέλμα από την 

αδιαφορία και την ανικανότητα σας. Οφείλετε έστω και προεκλογικά να κάνετε κάτι. Αλλιώς 

υποθηκεύετε το μέλλον για πολλά χρόνια. Το έχετε υποθηκεύσει ήδη. Και ξαναλέω. Μην 

προκαλείτε με το τι κάναμε γιατί για ένα έκαστο από αυτό που θα αναφέρετε, θα έχετε την 

απάντηση. Και την απάντηση δεν θα σας την δώσω μόνο εγώ, θα σας τη δίνουν καθημερινά 

οι πολίτες που σας βλέπουν ή που βλέπουν τον καιρό να περνά και εσείς να σφυρίζετε 

αδιάφορα. Καταψηφίζουμε».  

Τον λόγο πήρε η επικεφαλής της α’ ελάσσονος μειοψηφίας κα Ρούφα Ιωάννα, η οποία 

κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Κοιτάξτε κυρίες και 
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κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει μια δυσκολία: στο τίποτα δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση. 

Όσο σας ακούω να αναλύετε τα μεγάλα σας έργα και τις επιδόσεις σας στους αριθμούς που 

δεν ξεπερνούν τη μονάδα (παραδείγματος χάρη το σύνολο των δαπανών), την αντίστοιχη 

τριμηνιαία φάση του 2021 (δηλαδή την πρώτη), δεν καταφέρετε να πλησιάσετε το 2%. 

Σε αυτήν την τριμηνιαία δεν καταφέρατε ούτε τη μονάδα να πιάσετε. Είστε στο 0,55%. 

Προσέξτε. Στην τριμηνιαία του 2022, δηλαδή όταν μια δημοτική αρχή έχει όλο της το έργο, 

όλο της το σχεδιασμό σε πλήρη ανάπτυξη για να πάει στις εκλογές. Και επειδή το ξέρετε ότι 

δεν έχετε ούτε σχεδιασμό, ούτε κατεύθυνση, ούτε προγραμματισμό, ούτε οργάνωση, παίζετε 

θέατρο.  

Η συνολική απόκλιση στα ίδια έσοδα και στα ΠΟΕ είναι αρνητική, με -13,14%. Εσείς 

πραγματικά δεν έχετε συνειδητοποιήσει σε τι κατάσταση έχετε φέρει το Δήμο. Και αυτό 

μπορεί κάποιος να το δει όχι μόνο από τους αριθμούς, από την απουσία έργου, από τα μείον 

τοις 100 που έχετε επιφέρει για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου. Έχετε λοιπόν κοντά στα 

27 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο και απλήρωτες υποχρεώσεις γύρω στα 3 εκατομμύρια. 

Ποιος σας εμπόδισε να τα πληρώσετε; Η κακή αντιπολίτευση; Ο κορωνοϊός; Το αντίθετο ο 

κορωνοϊός σας έφερε προσωπικό πάρα πολύ και πάνω από 3 εκατομμύρια έξτρα λόγω της 

πανδημίας. 

Υπάρχει έλλειμμα πολιτικού σχεδιασμού. Και σας ξαναλέω, μην καταναλώνεστε σε τόσες 

αστειότητες, τόσο κραυγαλέα ψέματα που λέτε, τόσες φανφάρες… Κάτσετε δουλέψτε, ο 

Δήμος θέλει δουλειά, πείσετε το προσωπικό να μη φεύγει, γατί σας έχουν φύγει όλα τα 

βασικά στελέχη. Ούτε και αυτό δεν αναρωτηθήκατε: τι φταίει και φεύγουν οι εργαζόμενοί 

μας, πολύ σημαντικά στελέχη με τεράστια εμπειρία από το Δήμο. Και τι θα παραλάβει η 

επόμενη δημοτική αρχή αν δεν έχει τους πέντε ειδικούς συμβούλους που διαθέτετε, τη 

Γενική Γραμματέα και τους τρεις υπαλλήλους που προσλάβατε στην ΚΩΑΝ. Τι Δήμο θα 

παραδώσετε; Ειλικρινά εγώ σας λέω να σταματήσετε αυτήν την έπαρση. Δεν κάνει καλό ούτε 

σε εσάς, ούτε στον τόπο. Σας παρακαλώ λοιπόν να συνειδητοποιηθείτε. Και μέχρι τότε εμείς 

θα ψηφίζουμε όχι». 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η επικεφαλής της β’ ελάσσονος μειοψηφίας, κα Μακρή 

Κυριακή, η οποία κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: 

«είπε ο Αντιδήμαρχος ότι πολλά γίνονται, γι’ αυτό πρέπει να ανασχεδιάζουμε και να 

τοποθετούμε τα νούμερα και τα έργα στην πραγματικότητα. Μα έτσι κι αλλιώς γίνονται 

καθημερινά πράγματα γενικότερα που μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία των Δήμων, τα 
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οποία μπορεί να είναι από διεθνείς εξελίξεις, όπως ας πούμε η πανδημία μπορεί να είναι η 

οικονομική κρίση μπορεί να είναι ο πόλεμος, ο οποίος βεβαίως επηρεάζει και τα οικονομικά 

και αυτό το είδαμε κιόλας να αποτυπώνεται.  

Ωστόσο το σχολιάζω ως προς το εξής: ότι αυτό δεν μπορεί να μονιμοποιείται ως 

δικαιολογία απέναντι στην δυσκολία ενός θεσμού πλέον, όπως είναι ο Δήμος, να προχωρήσει 

και να υλοποιήσει αυτά που εξήγγειλε το προηγούμενο διάστημα ότι θα κάνει, στοιχειώδη 

δηλαδή έργα όπως φωταγώγηση, δρόμους. κλπ. 

Ο Δήμος ως ένας σύγχρονος θεσμός ενός κράτους, υλοποιεί και αυτός από τη δική του την 

πλευρά ό,τι πιο αντιλαϊκό έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Γίνεται δηλαδή ο Δήμος και αυτός ένας 

ιμάντας για να προχωράει μια πολιτική ιδιωτικοποιήσεων. Δείτε ας πούμε την 

ιδιωτικοποίηση στην καθαριότητα. Η οποία βέβαια ήρθε και με δικαιολογία από πλευράς της 

δημοτικής αρχής ότι θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα της καθαριότητας, ωστόσο όμως το 

βλέπουμε στην καθημερινότητα και στο σήμερα ότι αυτό δεν λύνεται. Εμπορευματοποίηση 

μιας σειράς είτε τομέων είτε υπηρεσιών.  

Σήμερα και μέσα από την εισήγηση του αντιδημάρχου έρχεται να προετοιμάσει το έδαφος 

ότι στο επόμενο διάστημα, λόγω ακριβώς του αποτελέσματος της πολιτικής που εφαρμόζεται 

και ήρθε και απογειώθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους ανταγωνισμούς τους 

γενικότερους, θα δούμε ακρίβεια και θα δούμε και προφανώς δυσκολίες λειτουργίας στον 

Δήμο, λόγω της αυξήσεως των τιμών. 

Και σας ξαναλέμε, μην τολμήσετε να κάνετε αυξήσεις και σε τέλη και σε άλλες υπηρεσίες, 

φορτώνοντας για άλλη μια φορά στους δημότες την ακρίβεια και την ανημποριά να 

χρηματοδοτηθεί ο Δήμος από αυτούς που πραγματικά του χρωστάνε, που δεν είναι άλλος 

από το κράτος μέσα από τους προϋπολογισμούς. 

Τί θα γίνει με τα κονδύλια των σχολικών επιτροπών; Είδα και σε αυτό το θέμα και στο 

προηγούμενο αποτυπώνονται κάποιες αυξήσεις, όμως από ότι φαίνεται και από τις ίδιες 

εκτιμήσεις γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας τα κονδύλια αυτά δεν φτάνουν ούτε για 

ζήτω. Πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη ουσιαστική και τυπική από πλευράς Δήμου, 

προκειμένου να μην φτάσουμε σε δυσκολίες που θα μεταφραστούν βέβαια σε δυσκολία 

λειτουργίας των ίδιων των μαθητών και των σχολειών μας. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς αυτή 

την τριμηνιαία δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε, γιατί δεν αποτυπώνει τίποτα θετικό». 
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Ακολούθως τοποθετήσεις έγιναν από τους δημοτικούς συμβούλους κ. Σιφάκη Ηλία, κ. Πη 

Σταμάτιο, κα Πη Βασιλεία, κ. Αβρίθη Παναγιώτη, κ. Γερασκλή Δαυίδ, κ. Κρητικό Αντώνιο, 

κα Βλάχου Σεβαστή και κ. Μαραγκό Σεβαστιανό. 

Δευτερολογίες έγιναν από την επικεφαλής της β’ ελάσσονος μειοψηφίας, κα Μακρή 

Κυριακή και τους δημοτικούς συμβούλους κ. Πη Σταμάτιο, κ. Κρητικό Αντώνιο και κ. Αβρίθη 

Παναγιώτη. 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος, ο οποίος 

έκανε δευτερολογία και στην τοποθέτησή του έδωσε απαντήσεις σε κάποια από αυτά που 

ειπώθηκαν. 

Τέλος το λόγο πήρε ο Δήμαρχος, κ. Νικηταράς Θεοδόσης. 

Κλείνοντας η Πρόεδρος κήρυξε την περαίωση της συζήτησης του θέματος και στη 

συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της πρότασης. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

              Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη του:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών 

για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την 

εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών 

και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/9-

7-2022 Τεύχος Πρώτο). 

4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των 

Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/15-6-1959, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
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5. Την 225/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «έγκριση προϋπολογισμού 

εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2022» (με ΑΔΑ 6Χ8ΨΩΛΕ-5ΨΓ) που 

επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το με αριθμό πρωτ. 

3424/27-1-2022 έγγραφό της (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 1699/27-1-2022). 

6. Την με αριθμό πρωτ. 10267/6-5-2022 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς την Οικονομική Επιτροπή. 

7. Την με αριθμό 169/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω με θέμα 

«Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 

Α’ τριμήνου 2022» (με ΑΔΑ ΨΜ4ΩΛΕ-Μ59). 

8. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, κ. Χρυσόπουλου Αλέξανδρου. 

9. Τη συζήτηση που προηγήθηκε. 

10. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί δεκαοκτώ (18) 

συμμετεχόντων και συνδεδεμένων μελών, ΥΠΕΡ1 της πρότασης ψήφισαν δεκαπέντε 

(15) συμμετέχοντα και συνδεδεμένα μέλη, μειοψηφούντων των δημοτικών 

συμβούλων 1) Ρούφα Ιωάννας, 2) Κάννη Καλλιόπης και 3) Μακρή Κυριακής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων πρώτου τριμήνου 2022 όπως 

συντάχθηκε και υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την 169/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ ΨΜ4ΩΛΕ-Μ59), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 

παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:  

                                              
1
 Γίνεται μνεία ότι  

Αποχωρήσεις: 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης αποσυνδέθηκε ο δημοτικός 
σύμβουλος 1) κ. Σαΐτης Ιωσήφ λόγω ασθενείας και αποχώρησαν – αποσυνδέθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 2) κ. 
Κυρίτσης Γεώργιος, 3) κ. Γερασκλής Δαυίδ, 4) κ. Ζερβός Εμμανουήλ, 5) κ. Κρητικός Αντώνιος, 6) κ. Μαραγκός 
Σεβαστιανός, 7) κα Πη Βασιλεία, 8) κ. Σιφάκης Ηλίας και 9) κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ. 
Αποχές: 
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του παρόντος θέματος ήταν εκτός σύνδεσης ο δημοτικός σύμβουλος  
10) κ. Φραγκούλης Ιωάννης. 
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Αφού  συντάχθηκε & αναγνώσθηκε  η  απόφαση  αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 13ο πρακτικό της από 15-7-2022 
τακτικής μεικτής (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης υπογράφεται ως εξής:  

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Δήμαρχος Κω Τα  Μέλη 

Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία Νικηταράς Θεοδόσιος Αβρίθης Παναγιώτης 

  Βλάχου Σεβαστή 

  Δουδούς Σοφοκλής 

  Ζαχαρός Κωνσταντίνος 

  Καλλούδης Ιωάννης 

  Καμπουράκης Σταμάτιος 

  Κασσιώτη Γεωργία 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 

Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 1ο Τρίμηνο2022 Μεταβολή %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.802.926,30 18.802.926,30 19.304.031,71 2,67

1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 16.655.870,58 16.655.870,58 17.128.947,97 2,84

2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Λοιπές απαιτήσεις 2.147.055,72 2.147.055,72 2.175.083,74 1,31

B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 22.661.442,82 22.661.442,82 24.983.622,95 10,25

1 Ταμείο 146.208,50 146.208,50 2.905.782,70 1.887,42

2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 22.515.234,32 22.515.234,32 22.077.840,25 -1,94

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 498.500,50 498.500,50 498.500,50 0,00

1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 498.500,50 498.500,50 498.500,50 0,00

3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 112.748,91 112.748,91 112.748,91 0,00

1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 112.748,91 112.748,91 112.748,91 0,00

2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00

B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.577.726,50 1.577.726,50 2.888.723,62 83,09

1 Προμηθευτές 808.711,63 808.711,63 933.626,95 15,45

2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 138.130,71 138.130,71 129.236,97 -6,44

3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί -1.947,84 -1.947,84 -2.272,48 16,67

4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 632.832,00 632.832,00 1.828.132,18 188,88

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
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  Μανιάς Βασίλειος 

  Μήτρου Εμμανουήλ 

  Χατζηνικολάου Νικόλαος 

  Χατζηχριστοφής Παναγιώτης 

  Χόνδρος Κωνσταντίνος 

  Χρυσόπουλος Αλέξανδρος 

  Πης Σταμάτιος 

  Ρούφα Ιωάννα 

  Κάννη Καλλιόπη 

  Μακρή Κυριακή 
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