
 
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Δωδεκανήσου 
Δήμος Κω 

Απόφαση 166 

Που έχει καταχωρηθεί στο  22ο  Πρακτικό της από 31-12-2022  τακτικής  μεικτής  (δια  ζώσης  & 

με τηλεδιάσκεψης) συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου 

παρατίθεται, ως ακολούθως: 
 
 

Σήμερα στις τριανταμία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, 
συνήλθε σε τρίτη επαναληπτική τακτική μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα συνεδριάσεών 
του, 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 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Πρώτο), καθώς και 
του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 31005/27-12-2022 πρόσκληση για συνεδρίαση που 
εκδόθηκε από την Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους & τον Δήμαρχο αυθημερόν (μετά 
από την με αριθμό πρωτ. 30384/16-12-2022 πρόσκληση για συνεδρίαση στις 21-12-2022 και την με αριθμό πρωτ. 30751/21-
12-2022 πρόσκληση για συνεδρίαση στις 27-12-2022, οι οποίες ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας), 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 στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικονομικού 

έτους 2023. 
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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 485/2022 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύνταξης 

σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω, οικονομικού έτους 2023» (με ΑΔΑ 

ΩΤΓ3ΩΛΕ-ΓΒ8) που εστάλη στους δημοτικούς συμβούλους μαζί με τα σχετικά έγγραφα και 

έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Χρυσόπουλο Αλέξανδρο για 

να το εισηγηθεί. 

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

«αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε τον 4ο προϋπολογισμό (Π/Υ) 

αυτής της δημοτικής αρχής. Ουσιαστικά, σε αυτόν τον Π/Υ εντάσσονται όλες οι δράσεις και 

ο προγραμματισμός μας. Ένας προγραμματισμός που έγινε από το μηδέν, με πιο ξεκάθαρες 

πολιτικές αλλά και πρακτικές. Στόχος μας εξ’ αρχής ήταν να επανέλθει η ηρεμία στο σύνολο 

της κοινωνίας, η ποιοτικότερη καθημερινότητα των πολιτών αλλά και η εξωστρέφεια του 

νησιού μας. Στόχοι που για κάποιους μπορεί να ακούγονται βουνό, για εμάς όμως ήταν 

στοίχημα που δεν χωρούσε περιθώριο ήττας. Μετά από αρκετά χρόνια στασιμότητας και 

οπισθοδρόμησης για το νησί μας, η Κως μπήκε και πάλι στο χάρτη. Δράσεις όπως το 

μεταπτυχιακό, ο ποδηλατικός τουρισμός και τα Θερμά έχουν κάνει το νησί μας 

πολυσυζητημένο σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Έργα που θα τα συζητήσουμε 

αναλυτικότερα παρακάτω. 

Συνάδελφοι, σας κοιτώ στα μάτια και θα μιλήσω ευθέως, οι συμπολίτες μας 

κουράστηκαν. Η αποστροφή τους προς τα κοινά είναι φανερή, χρόνια τώρα. Ας 

αναλογιστούμε όλοι οι ευρισκόμενοι σε αυτή την αίθουσα και τη συνεδρίαση τί πάει λάθος 

και επιτέλους ας το διορθώσουμε… Τα τελευταία χρόνια η τοπική κοινωνία έχει περάσει 

δύσκολα. Η οικονομική κρίση, το μεταναστευτικό, ο σεισμός και τέλος ο κορονοϊός έχουν 

πλήξει σημαντικά τους συμπολίτες μας. Δυστυχώς ο Δήμος μας δεν ήταν εκεί, ας μη 

γελιόμαστε, πλην όμως, τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές προσπάθειες για την 

στήριξη και την αποκατάσταση της σχέσης Δήμου-Δημότη. Το μεγάλο μας στοίχημα τελικά 

είναι όχι να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά ουσιαστικά να την 

αξίζουμε.  

Επειδή λοιπόν η σημερινή δημοτική αρχή όχι μόνο αξίζει την εμπιστοσύνη της τοπικής 

κοινωνίας αλλά έχει ήθη, αξίες και ειλικρίνεια πρέπει πρωτίστως να θυμηθούμε τους 

λόγους της εκλογής της. 
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Τον Μάιο του 2019 η τοπική κοινωνία με το εκλογικό αποτέλεσμα έδωσε ένα μήνυμα. Ας 

μην το ξεχνάμε. Τελικά κέρδισε η ομόνοια έναντι του φόβου, η συνεργασία έναντι του 

συγκεντρωτισμού, κέρδισαν οι ανοιχτές πόρτες, η διαφάνεια και η ηθική. Όλα αυτά τα 

επέλεξε η κοινωνία δίνοντας ξεκάθαρη εντολή στην «Ισχυρή Κω».  

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε παρεκκλίνει ούτε στο ελάχιστο από τους στόχους που θέσαμε, 

η κοινωνία γνωρίζει και μας έχει κατατάξει. Οποιεσδήποτε άλλες αναφορές που ακούγονται 

κατά καιρούς γίνονται στη λογική πες-πες κάτι θα μείνει. Για να είμαι όμως ειλικρινής μαζί 

σας ας δούμε κατά πόσο θα συνεχίσουν να υλοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί αλλά 

και που βλέπει μέρα με τη μέρα η κωακή κοινωνία. 

Ο Π/Υ είναι δομημένος και καταρτισμένος με κάποιες αρχές, για να μην κουράσω το 

Σώμα θα αναφέρω βασικά στοιχεία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι τη στόχευση 

και τους άξονες για το 2023. 

Καταρχήν, ο Π/Υ του 2023 ανέρχεται σε 75.900.163,45 € και είναι πλήρως 

ισοσκελισμένος. Με μια πρώτη ματιά θα μπορούσε να πει κανείς ότι 75 εκατομμύρια είναι 

αρκετά έσοδα για το Δήμο μας. Αυτό όμως δεν ισχύει. Εξηγώ γιατί, από τα 75 εκατομμύρια 

τα πραγματικά έσοδα ως εισπράξεις για το 2023 εκτιμούμε ότι θα είναι 27.600.537,37 €. Η 

διαφορά αυτή οφείλεται σε διάφορους λογιστικούς παράγοντες που δεν θεωρώ σκόπιμο να 

αναλυθούν αυτή τη στιγμή (όπως είναι οι προβλέψεις και τα χρηματικά διαθέσιμα). Ας 

προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω. 

Το 2022 ήταν φαινομενικά μία πολύ καλή χρονιά για το νησί μας. Οι αφίξεις έφτασαν σε 

επίπεδα ρεκόρ και η κατά κεφαλήν δαπάνη των τουριστών ήταν και αυτή υψηλή. Ας δούμε 

όμως την πραγματικότητα. Αυτή δεν είναι άλλη από την εξής: η αύξηση εσόδων σε σχέση με 

την αύξηση εξόδων ήταν αρκετά μικρότερη με αποτέλεσμα μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα 

για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες αλλά και κατ’ επέκταση για τον Δήμο. Με απλά λόγια τα 

χρήματα που υπάρχουν διαθέσιμα φέτος είναι λιγότερα για όλους. Έτσι λοιπόν και ο Δήμος 

κατά την κατάρτιση του Π/Υ για το 2023 έπρεπε να λάβει υπόψη του την αρκετά μεγάλη 

αύξηση του ενεργειακού κόστους αλλά και των πρώτων υλών. 

Σε αυτό το σημείο βρεθήκαμε μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. Κάθε ορθολογιστής θα 

σκεφτόταν ότι αυτό το κόστος πρέπει να μετακυλήσει στους δημότες και τις επιχειρήσεις. 

Πώς θα γίνει αυτό; Με απλά λόγια, μέσω της αύξησης των φόρων που εισπράττει ο Δήμος. 

Αυτό θα ήταν το λογικό αν αντιμετωπίζαμε το Δήμο ως μαγαζί ή ως επιχείρηση. Δυστυχώς 

αυτό γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και όπως φάνηκε δεν είναι θεμιτό. Γιατί ένας 

οικονομικά εύρωστος Δήμος δεν είναι απαραίτητα και υγιής Δήμος. Επειδή λοιπόν οι 
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πολιτικές μας, επηρεάζουν όλοι την κωακή κοινωνία για αυτό το λόγο επιλέξαμε να 

κρατήσουμε σταθερά τα πάσης φύσεως τέλη. Το κόστος από την ενέργεια και την αύξηση 

των πρώτων υλών δεν θα το επωμιστεί κανένας δημότης και καμία επιχείρηση παρά μόνον 

ο ίδιος ο Δήμος.  

Για το 2023 λοιπόν ο Δήμος εκτιμά ότι τα τακτικά του έσοδα θα ανέλθουν σε 

18.264.963,85 €, τα έκτακτα σε 7.847.412,04 € και το ταμείο σε 24.000.000 €. Βέβαια αυτό 

βασίζεται σε εκτίμηση που έγινε τον Οκτώβριο. Τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι το ταμείο 

θα ανέλθει σε περίπου 22.500.000 €. Ποσό που πλησιάζει κατά πολύ το περσινό ταμείο. 

Αυτό σημαίνει ότι κατά τη χρήση 2022 ο Δήμος Κω εισέπραξε και πλήρωσε τα ίδια περίπου 

ποσά. Όπως αποδεικνύεται είναι μια χρονιά μετά από πολλές που υπάρχει 

ανταποδοτικότητα. Αυτό βέβαια οφείλεται κυρίως σε ένα παράγοντα και αυτός είναι τα 

5.000.000 € που θα πληρωθούν σε ότι αφορά το κομμάτι των επενδύσεων. Αυτό βέβαια θα 

το διαπιστώσουμε καλύτερα και στην ψήφιση του απολογισμού του 2022. 

Κλείνοντας τα έσοδα, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στην διασύνδεση που ετοιμάζεται 

μεταξύ της εφαρμογής πληρωμών του Δήμου Κω και της εφαρμογής της ΚΕΔΕ. Ο Δήμος μας 

προσπαθεί να περάσει σε ένα ψηφιακό κόσμο αν και γνωρίζουμε ότι το ελληνικό δημόσιο 

είναι ακόμα πολύ πίσω σε αυτά τα θέματα. Θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα οι 

επιχειρήσεις και οι δημότες θα είναι σε θέση να πληρώνουν όλους τους φόρους τους 

ηλεκτρονικά με ταυτότητα πληρωμής. Επίσης οι δηλώσεις για το τέλος παρεπιδημούντων 

και εκδιδομένων λογαριασμών θα μπορούν να κατατίθενται πλέον ηλεκτρονικά σε ειδική 

εφαρμογή. 

Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία αναφορά στο πώς είναι δομημένος ο Π/Υ ώστε να 

κατανοήσουμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί ο Δήμος. 

Ο Π/Υ είναι χωρισμένος σε κωδικούς και υπηρεσίες, σήμερα θα ψηφίσουμε τον Π/Υ με 

τις αντίστοιχες υπηρεσίες και ποσά. Μέσα από τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να δούμε 

πώς σε αυτά τα δεκάδες κουτάκια τί αφορά το Δήμο και τί τους δημότες. 

Πρώτος άξονας είναι οι γενικές υπηρεσίες που περιλαμβάνει έξοδα όπως οι 

προγραμματικές συμβάσεις, οι επιχορηγήσεις των νομικών προσώπων, οι χρηματοδοτήσεις 

και η επιχορήγηση των ιατρών. Επιλογές σε πολιτικά ζητήματα που έχει κάνει η σημερινή 

διοίκηση. Η στήριξη των επιχειρήσεων του Δήμου ήταν δεδομένη, δεν υπήρχε περίπτωση να 

αφήσουμε εργαζόμενο απλήρωτο. Ακόμα και αν δεν εντάσσονταν στη μισθοδοσία του 

Δήμου. Στήριξη επιχειρήσεων όπως ο ΔΗΡΑΣ και η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ήταν σίγουρη. Όχι για 

αναπτυξιακό χαρακτήρα αλλά για λόγους βιωσιμότητας. Στην πρώτη περίπτωση γιατί το 
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μέσο είχε απαξιωθεί και φυτοζωούσε και στη δεύτερη γιατί ο covid θα ανάγκαζε την 

επιχείρηση να κλείσει. Επίσης, ζητήματα όπως η ενίσχυση των ιατρών μας απασχόλησαν 

από την πρώτη κιόλας στιγμή. Θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα έστω 

και χρηματικά ώστε να έρθουν νέοι γιατροί. Ως ένα βαθμό το πετύχαμε. Επίσης, με την 

ψήφιση του Ν. 5003/22 (άρθρο 88) αποσαφηνίζεται πλήρως ότι το νοσηλευτικό προσωπικό 

και όλοι οι ιατροί θα μπορούν να παίρνουν πλέον χρηματικά βοηθήματα για την κάλυψη της 

στέγης τους. Ήταν μια ασάφεια του νόμου που μας κόστισε αρκετά αλλά στο τέλος αυτοί 

που ήταν αρμόδιοι το κατάλαβαν. 

Δεύτερος άξονας: οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες 

Ανέκαθεν το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικονομικών υπηρεσιών ήταν ο χρόνος 

πληρωμής και οι ευθύνες περί καταλογισμού. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μας όσον 

αφορά τις οικονομικές, συνταξιοδοτήθηκαν άτομα, έφυγαν άλλα… Οι υπάλληλοι που 

έμειναν πίσω έδωσαν τη δική τους μάχη. Ως κερασάκι στην τούρτα ήταν και η κατάργηση 

του προληπτικού ελέγχου από τον επίτροπο. Κάτι που σημαίνει μεγαλύτερη ευθύνη στους 

υπαλλήλους χωρίς όμως αύξηση των απολαβών τους. Όσοι έχουν διοικήσει και είναι κοντά 

στην αυτοδιοίκηση καταλαβαίνουν τι εννοώ. Έπρεπε λοιπόν πρώτα να προστατεύσουμε 

τους υπαλλήλους του Δήμου και στη συνέχεια μέσω αυτών να εξασφαλιστεί και η ομαλή 

λειτουργία του. Δώσαμε αγώνες, ακόμα και για την επαναφορά του ελέγχου, δυστυχώς 

όμως παρά τις υποσχέσεις βρήκαμε τοίχο. Συνεπώς, αυτό που κάναμε ήταν να 

συμβουλευόμαστε καλά καταρτισμένους ανθρώπους και να παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση 

στο προσωπικό ώστε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις και να λύνει τις απορίες του. Έτσι 

σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μείωση της ταχύτητας εξόφλησης προμηθευτών και της 

καλύτερης παρακολούθησης των δαπανών και έργων μέσω ειδικής εφαρμογής που 

ετοιμάσαμε. 

Τρίτος άξονας: Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Θα ξεκινήσω απαριθμώντας τα γήπεδα: Κέφαλος νέος χλοοτάπητας και νέα περίφραξη, 

Αντιμάχεια αποκατάσταση γηπέδου μπάσκετ και νέο εξωτερικό γυμναστήριο, Μαστιχάρι 

νέο γήπεδο μπάσκετ, Καρδάμαινα πλήρης ανακατασκευή του γηπέδου 5x5 και πρόβλεψη 

στον Π/Υ για θόλο που θα τοποθετηθεί στο παλαιό σχολείο της Καρδάμαινας. Επίσης, να 

ενημερώσω ότι ήρθαν οι πυλώνες για τα νέα φώτα για να πάρει ζωή και το βράδυ το γήπεδο 

της Καρδάμαινας, αίτημα πολλών ετών. Ζηπάρι, πλήρης ανακατασκευή του γηπέδου 

ποδοσφαίρου, Κως, παλαιό στάδιο Ανταγόρας πρασίνισε επίσης έχει προβλεφθεί και 

υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη για αντικατάσταση μπασκετών και δαπέδων σε όλα τα σχολεία 
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της Κω. Συγχωρέστε με αν ξεχνώ κάποιο αλλά είναι αρκετά… Τομέας που από την πρώτη 

στιγμή δουλέψαμε σκληρά. 

Σχολεία, λύνουμε επιτέλους το πρόβλημα της στέγης, μακροπρόθεσμος ο σχεδιασμός 

αλλά αναγκαίος αν θέλουμε να βάλουμε γερές βάσεις στα σχολεία του νησιού μας. Έχουμε 

τρέξει τις διαδικασίες για αγορές οικοπέδων και κάποιες από αυτές έχουν φτάσει πολύ 

κοντά στην ολοκλήρωση. Π.χ. έκταση για σχολείο στην Αντιμάχεια, δύο εκτάσεις για δύο 

σχολεία στο Ζηπάρι και μία έκταση για σχολείο στην Κω. Μέχρι τότε, μέσω επισκευών και 

συντηρήσεων ύψους 600.000 € σε συνεργασία με την περιφέρεια φτιάχνουμε τα 

υπάρχοντα. Επίσης, προϋπολογίσαμε κωδικό ύψους 600.000 € για την αποκατάσταση και 

αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Κω. Αυτό εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθεί πριν την 

καλοκαιρινή σεζόν. Ακόμα, ξεκινάμε νέα μελέτη για την συντήρηση των σχολείων που θα 

τρέξει παράλληλα με το πρόγραμμα της περιφέρειας. 

Τέταρτος άξονας: Καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισμός 

Αν και η συγκεκριμένη υπηρεσία αναλύθηκε αρκετά στην ψήφιση των τελών, καλό θα 

ήταν να αναφερθούμε στη βασική στόχευση που έχει η δημοτική αρχή για την υπηρεσία. 

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας εφαρμόσαμε ένα πλάνο μειώσεων και στήριξης 

επιχειρήσεων και πολιτών. Είμαστε η μοναδική δημοτική αρχή που έχει περάσει από αυτόν 

τον τόπο και έκανε μειώσεις για τις κατοικίες 58% και μειώσεις για τις επιχειρήσεις 20%. Η 

ανταπόδοση πρέπει να είναι δεδομένη και δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Κώος δημότης να πληρώνει ακριβά μια φτωχή υπηρεσία. Είναι 

βέβαια δόκιμο να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει μόνο στο Δήμο Κω. Οι 

περισσότεροι Δήμοι της Ελλάδας παρέχουν χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες. Ο 

κυριότερος λόγος είναι η υποστελέχωση του προσωπικού, όμως αν και το πρόβλημα είναι 

γνωστό, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει κανένα σοβαρό βήμα προς την επίλυσή του. Δυστυχώς. 

Θλίβομαι που το λέω. Τόσες κυβερνήσεις περάσανε… 

Η σημερινή δημοτική αρχή είναι αυτή που χρειάστηκε να πάρει δύσκολες αποφάσεις. 

Αποφάσεις που αν είχαν παρθεί νωρίτερα θα είχαν αποφευχθεί πολλά… Ο βασικότερος 

στόχος είναι η ενίσχυση της υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο έτσι ώστε το νησί να φτάσει 

σε επίπεδο μεγάλου τουριστικού προορισμού. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε με 

προσλήψεις νέου προσωπικού, είτε με βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη. Σε κάθε περίπτωση 

όμως δεδομένη πρέπει να είναι η ανανέωση του απαρχαιωμένου στόλου. Έτσι λοιπόν, όπως 

και πέρσι η υπηρεσία θα ενισχυθεί με εξωτερικό συνεργάτη που θα ακολουθεί πιστά τις 
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εντολές της υπηρεσίας. ούτως ώστε να διευκολυνθεί άμεσα ο δημότης. Η εκτίμησή μας 

είναι ότι θα ξεκινήσει να παρέχει τις υπηρεσίες του από την αρχή της τουριστικής περιόδου. 

Επίσης, ο Δήμος Κω αφήνοντας πίσω παλιές πρακτικές και παραδοσιακές μεθόδους και 

επειδή υπάρχει ανάγκη για ολική ανανέωση του στόλου έχει προβλέψει στον Π-Υ του 

κωδικούς για προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων μέσω leasing. Εκτιμούμε ότι θα 

μπορέσουμε μέσα στο επόμενο έτος να προμηθευτούμε περίπου 40 καινούργια οχήματα 

και μηχανήματα. Μηχανήματα όπως, φορτωτές, φορτηγά, σχολικά λεωφορεία, 

απορριμματοφόρα, καλαθοφόρα και επίσης θα προμηθευτούμε καινούργια οχήματα που 

θα συμβαδίζουν με την εποχή και σε κάθε περίπτωση θα είναι λιγότερο ρυπογόνα. Η 

μέθοδος αυτή επιλέχθηκε μετά από ανάλυση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας των 

παλαιών οχημάτων που σε κάθε περίπτωση ήταν και είναι πολύ υψηλό αλλά και της 

σταδιακής αγοράς των καινούργιων. 

Τέλος, έχουμε προϋπολογίσει ποσό 700.000 € για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κανένα σκοτεινό μέρος στο νησί. Είναι ένας 

πολύ μεγάλος διαγωνισμός. Εκτός όμως από την προμήθεια, σχεδιάσαμε έργα 

ηλεκτροφωτισμού σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες ύψους 4.231.000 €. Ένα μέρος θα 

ολοκληρωθεί μέσα στο 2023 και ένα μέρος θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2024. Καταλαβαίνετε 

ότι είναι μεγάλα τα έργα και θέλουν χρόνο. 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε ότι εντός του 2022 έχουν συμβασιοποιηθεί έργα 

ύψους 5,8 εκ. €, ποσό πρωτοφανές για το Δήμο μας. Η συμβασιοποίησή τους σημαίνει το 

εξής, τα έργα μας αρέσει δεν μας αρέσει θα γίνουν, ο,τιδήποτε άλλο λεχθεί είναι απλά λόγια 

του αέρα για να παραπλανήσουν τους πολίτες. Ευτυχώς όμως οι συνδημότες μας έχουν 

κρίνει την προσφορά όλων ημών στα κοινά και θα το ξανακάνουν τον ερχόμενο Οκτώβριο». 

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος, αναφέρθηκε 

στη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του 
Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του 
προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις 
οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η 
οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την 
εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και 
κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος 
εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και στην συνέχεια στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού 
συνοπτικά : 

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για καθορισμό ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων 
της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (εφόσον απαιτείται). 
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2. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού κοινότητας (εφόσον απαιτείται).  
3. Αποστολή προϋπολογισμού της κοινότητας προς την Οικονομική επιτροπή. 
4. Σύγκλιση επιτροπής διαβούλευσης για υποβολή προτάσεων επί του προϋπολογισμού. 
5. Η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του 

δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει και παραδίδει το 
προσχέδιο προς την Οικονομική Επιτροπή. 

6. Η συζήτηση του Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των 
προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο . 

7. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε η οικονομική επιτροπή στη βάση οικονομικών 
δεδομένων του ΥΠΕΣ . 

8. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης 
επ΄ αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση 
του. 

9. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 
συζήτηση και ψήφιση. 

10. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα 
αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).  

11. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η 
ανάρτησή του στην «Διαύγεια». 

12. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης) . 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, η οικονομική επιτροπή, έως την 20η 
Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και ειδικότερα εάν: 
α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει 
καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα 
β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο 
συμβούλιο της κοινότητας, 
γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, 
δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο 
και 
ε) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της 
οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, 
σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το 
σχέδιο του προϋπολογισμού. 
Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 ορίζεται η δυνατότητα της Οικονομική Επιτροπής 
κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του σχεδίου του Π/Υ είτε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται 
από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική 
έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε 
ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο 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, 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 προϋπολογισμού. 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. 
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4172/13 μαζί με το σχέδιο του 
προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία 
δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι 
λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του 
προηγούμενου έτους. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2023, την 
παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ : 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών 
γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 

 Αρχή της ετήσιας διάρκειας 
ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου 
ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω 
προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού 
προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που 
συνεχίζουν στο επόμενο έτος. 

 Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας 
Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό. 
Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν 
αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή 
Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να 
αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της 
καθολικότητας) 

  Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 
Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των 
υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και 
τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την 
εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.  

 Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας. 
Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και 
λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι 
υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές 
τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής 
Κυβέρνησης. 

 Αρχή της ειλικρίνειας. 
Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις 
που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε 
πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή 
εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι 
κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

 Αρχή της διαφάνειας. 
Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους 
της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, 
οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να 
καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και 
της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα 
έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας. 

 Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων 
α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη 
αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού). 
β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που 
προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 
4270/14. 
Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό 
συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) 
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τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα 
που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος (άρθρο 266 παρ.6 του Ν. 3852/2010). 
Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 Ν. 3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός 
(άρθρο 4 του Ν. 3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 
Ν. 3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 Ν. 3861/2010). 
1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: 
Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται 
από τις ακόλουθες διατάξεις : 

• Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και 
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» 

• Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 
• Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του 

Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

• Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία 
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 
4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ». 

• Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου 
του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 64871/2007 (Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832), 47490/2012 (Β΄ 
3390), 30842/2013 (Β΄ 1896), 29530/2014 (Β΄ 2059), 26945/2015 (Β’ 1621), την 23976/2016 
(Β’ 2311), την 25595/2017 (Β’ 2658), την 38347/2018 (Β’ 3086), την 55905/2019(Β’ 
3054),46735/2020, 55040/2021 (Β’ 3291), 49039/2022 (B’ 3976) όμοιες και ισχύει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 
Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου, αναλύοντας τα κύρια 
έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού. 
2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων : 
Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται 
με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα 
διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που 
εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην KYA που εκδίδεται κάθε έτος για 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, 
τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει. 
2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2023 (βάσει της Κ.Υ.Α. 
49039/2022 (ΦΕΚ Β’ 3976/26-7-2022) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Οικονομικών) 

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων 
Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί 
ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο. 
Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την 
διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους. 
Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και η 
παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο. 

2.  Δυνατότητα εγγραφής δανείων 
Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες 
της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με 
αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του 
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εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων . Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό 
δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται 
έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ’ εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης). 
Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ’ αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β΄1153/30-7-2010) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) 
παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς 
τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία 
προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.  
Με την παρ.Β.4.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 49039/2021 ορίζεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από 
συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 
πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , 
καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της 
υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. 
 

3.  Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι 
 

  
10.277.224,06 8.539.751,72 10.551.105,97 1.737.472,34 11.925.345,75 

ΚΑΕ Περιγραφή 
Εισπραχθέντα 

10ος 2022 
Εισπραχθέντα 

10ος 2021 
Εισπραχθέντα 

2021 
Απόκλιση Π-Υ 2023 

01 
Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιούσια 494.791,86 502.056,65 592.297,48 -7.264,79 701.885,08 

02 
Πρόσοδοι από κινητή 
περιούσια 247.650,03 284.135,22 286.799,67 -36.485,19 250.000,00 

03 

Έσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώματα 3.544.835,81 3.506.317,59 4.709.296,13 38.518,22 5.400.807,42 

04 

Έσοδα από λοιπά τέλη 
- δικαιώματα και 
παροχή υπηρεσιών 3.214.058,41 1.965.195,23 2.429.680,54 1.248.863,18 3.066.000,00 

05 Φόροι και εισφορές 385.256,42 441.430,05 525.293,58 -56.173,63 430.000,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 37.504,80 28.673,29 128.199,18 8.831,51 132.930,00 

11 

Έσοδα από εκποίηση 
κινητής – ακίνητης 
περιούσιας 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00 500,00 

14 
Δωρεές-Κληρονομιές-
Κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 13.061,77 

15 
Προσαυξήσεις - 
πρόστιμα - παράβολα 230.780,76 188.569,57 231.896,33 42.211,19 111.000,00 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 332.390,78 429.304,33 440.077,53 -96.913,55 331.000,00 

21 Τακτικά έσοδα 1.754.575,69 1.191.858,21 1.205.041,44 562.717,48 1.455.161,48 

22 Έκτακτα έσοδα 32.939,50 2.211,58 2.524,09 30.727,92 33.000,00 

 
Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2023, για τις 
ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2021, 
σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του 
μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023, 
δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Οκτώβριο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Εάν η 
ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο 
του 2021, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, 
στον προϋπολογισμό του 2023 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2021 προσαυξημένο 
κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό 
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που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα 
του έτους 2021. 
Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει θετική διαφορά ποσού 1.737.472,34 € 
και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 
12.288.578,31 € για τον προϋπολογισμό του έτους 2023. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των 
ιδίων εσόδων για το 2023 διαμορφώθηκε στο ποσό των 11.925.345,75 € τηρώντας πιστά τις οδηγίες 
της ΚΥΑ 49039/2022 (Β’ 3976) έχοντας ως περιθώριο αύξησης ποσό ύψους 363.232,56 €. 
 

4. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα 
υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της 
ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (Ομάδα ΙΙ) 
 

Στην ομάδα εσόδων του 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα 
έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες 
προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί 
μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του 
προϋπολογισμού 2023, για τον Δήμο μας τον μήνα Οκτώβριο. 
Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα 
της ομάδας 32 του έτους 2021, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από 
τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του 
σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Εάν η ανωτέρω 
διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021, 
τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάσει την εκτέλεση του 2021 (εισπραχθέντα 
της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Αν από το σύνολο της ομάδας 32 
αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το 
πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα 
Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό 
εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2021 της ομάδας 32. 
Επομένως, βάσει των ανωτέρω, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2021 ανέρχονται σε 
843.969,26 €, το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου 
Ιανουαρίου 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του 
σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 (δηλαδή μήνας Οκτώβριος) και της αντίστοιχης περιόδου του 
έτους 2021, ανέρχεται σε -180.759,47 €, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 
για το έτος 2023 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2021 και ανέρχονται στο ποσό 
των 843.969,26 € ως κάτωθι: 
 
 

ΚΑΕ περιγραφή 
εισπραχθέντα 

2021 
εισπραχθέντα 

10ος 2022 
εισπραχθέντα 

10ος 2021 
απόκλιση 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
βεβαιωθέντα κατά τα 
παρελθόντα έτη 843.969,26 295.384,71 476.144,18 -180.759,47 

      

 

ανώτατο όριο ομάδας 
εσόδων ΙΙ  843.969,26 

    
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά την 
31/10/2022 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε 
16.742.441,70 € ως κάτωθι: 
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  16.742.441,70 

Κωδικός Περιγραφή Π/Υ 2023 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 568.200,92 

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 115.780,23 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 85.065,77 

3217.0001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, 
άρθρο 21 Ν. 2508/97) 

80.991,59 

3217.0002 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 
1337/83) 

15.039,61 

3218.0001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, 
άρθρο 27 παρ.10 Ν. 2130/93) 

2.621.986,55 

3218.0002 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 
(άρθρο 20 Ν 2539/97) 

2.619.731,65 

3219.0002 Λοιπά έσοδα Κοινοχρ. Χώρων 1.203.915,41 

3219.0003 Λοιπά έσοδα ( ΠΑΡΑΛΙΕΣ ) 635.945,20 

3219.0004 Λοιπά έσοδα ( ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ) 1.960.215,15 

3219.0005 Λοιπά έσοδα ( ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ) 640,49 

3219.0006 Λοιπά έσοδα 400.977,47 

3219.0007 Λοιπά έσοδα (Δήμου Δικαίου) 127.341,92 

3219.0008 Λοιπά έσοδα (Δήμου Ηρακλειδών) 6.655,48 

3219.0010 Τέλη Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 16.759,96 

3221.0001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 1.066.849,85 

3221.0002 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. 1.494.758,19 

3221.0003 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ Κ.Υ.Ε. 19.150,95 

3221.0005 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.866.387,04 

3221.0008 Πρόστιμα Κοινοχρήστων Χώρων 691.683,25 

3221.0009 Χαρτόσημο Παραχωρήσεων(ΠΑΡΑΛΙΕΣ) 65.751,50 

3221.0011 Απόδοση στη ΔΟΥ Διοικητικά Πρόστιμα ΚΥΑ 
16228/2017 

22.555,59 

3221.0012 Λοιπές επιστροφές εν γένει 52.914,58 

3221.0013 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

3.143,35 

 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού 16.742.441,70 € 
όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2023 ποσού 843.969,26 €, το ποσό που 
εγγράφεται στην ομάδα 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά 
τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 15.898.472,44 €. 
Στην παρ. Β.3.2 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των 
ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ 
άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) 
για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα 
χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου 
των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)». 
Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών 
των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης αντίστοιχα. 
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Υπηρεσία Καθαριότητας  
 

ΚΑΕ περιγραφή 
εισπραχθέντα 

2021 
εισπραχθέντα 

10ος 2022 
εισπραχθέντα 

10ος 2021 
απόκλιση 

3211 
Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 102.750,69 11.594,08 22.094,46 -10.500,38 

      

 

ανώτατο όριο ομάδας 
εσόδων ΙΙ (εισπράξεις 
καθαριότητας) 102.750,69 

   Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το ανώτατο όριο εισπράξεων της καθαριότητας (ΚΑΕ 3211) 
ανέρχεται σε ποσό ύψους 102.750,69 € 
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα της υπηρεσίας καθαριότητας κατά την 
31/10/2022, το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 3211 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε 
568.200,92 €. 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3211 ποσού 568.200,92 ευρώ 
όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2023 ποσού 102.750,69 ευρώ, το ποσό που 
εγγράφεται στον ΚΑΕ 20.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 465.450,23 ευρώ. 
 
Υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης 

ΚΑΕ περιγραφή 
εισπραχθέντα 

2021 
εισπραχθέντα 

10ος 2022 
εισπραχθέντ
α 10ος 2021 

απόκλιση 

3213 
Τέλη και δικαιώματα 
άρδευσης 11.381,18 7.969,90 10.082,21 -2.112,31 

      

 

ανώτατο όριο ομάδας 
εσόδων ΙΙ (εισπράξεις 
καθαριότητας) 11.381,18 

    
Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το ανώτατο όριο εισπράξεων της ύδρευσης (ΚΑΕ 3212) ανέρχεται σε 
ποσό ύψους 11.381,18 €. 
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά την 
31/10/2022 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 3213 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε 
115.780,23 €. 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ (3213) ποσού 115.780,23 € 
όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2023 ποσού 11.381,18 €, το ποσό που 
εγγράφεται στον ΚΑΕ 25.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 104.399,05 €. 
Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής: 
 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2023 

00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 15.328.623,16 

20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 465.450,23 

25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 104.399,05 

Σύνολο 8511 
 

15.898.472,44 
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5. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας 
Για τα έσοδα που αφορούν απόδοση στους Δήμους για τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και τέλος 
ακίνητης περιουσίας ( ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2021. 
Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης 96.930,00 € και για τέλος ακίνητης 
περιουσίας 74.760,00 €. 
 

6.  Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) ΚΑ (0611) 
Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την α’ τακτική κατανομή 
έτους 2022, πολλαπλασιαζόμενο επί 13. 
Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 4.321.251,35 €. 
 

7. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (4311) 
Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΚΑΕ 4311), έχει υπολογισθεί στο ύψος 
του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο 
το έτος 2022 επί τέσσερα. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων 
έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. 
Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 338.880,00 €. 
Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 338.880,00€ στο σκέλος των εξόδων για την 
κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΚΑΕ 00.6711.0001. 
 

8. Έσοδα από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (0613) 
Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα από τον Φόρο Εισοδήματος 
Φυσικών και Νομικών Προσώπων (ΚΑ εσόδου 0613) έχει υπολογιστεί στο ύψος των ποσών που 
αποδόθηκαν το έτος 2022 (αφορά Δήμους του Ν. Δωδεκανήσου). 
Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 2.601.100,00 €. 
 

9. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (0612) 
Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο 
ποσό της α’ μηνιαίας κατανομής έτους 2022, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. 
Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2023 θα εισαχθεί στον 
προϋπολογισμό με αναμόρφωση. 
Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 691.020,00 €. 
Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2023 
είναι τα εξής: 

 

   
691.020,00 € 

 
Υπηρεσία Κωδικός Περιγραφή Π/Υ 2023 Παρατηρήσεις 

30 
7333.0065 

 

Ασφαλτόστρωση οδών στην 
Δημοτική Ενότητα Δικαίου 

 

649.743,28 € 
  

30 
7336.0107 

 

Εφαρμογή ρυμοτομικού στην 
περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω 

 

41.276,72 € 
 

Το υπόλοιπο ποσό 
θα καλυφθεί από 

ιδίους πόρους 

 
10. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και 

αντισταθμιστικών οφειλών (0615) 
Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων 
σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 0615), έχουν υπολογισθεί στο 
ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2021. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές 
δαπάνες δήμων έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. 
Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 139.400,00 €. 
Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2023 είναι τα εξής: 
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139.400,00 

 
Υπηρεσία Κωδικός Περιγραφή Π/Υ 2023 Παρατηρήσεις 

15 7112.0004 

Αγορά οικοπέδου για την 
ανέγερση Νηπιαγωγείου- 
Δημοτικού Σχολείου και 

Λυκείου στο Ζηπάρι 

86.580,11 

Συνολική δαπάνη ύψους 
340.000 ευρώ. Το υπόλοιπο 

ποσό θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους 

15 7311.0006 
Αναβάθμιση εγκαταστάσεων 
2ου Ενιαίου Λυκείου Πόλης 

Κω 
52.819,89 

 

 
11. Έσοδα για πυροπροστασία 

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν 
πυροπροστασία (ΚΑ 0614), υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το έτος 2022. Η 
διαφορά που θα προκύψει από την κατανομή του έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με 
αναμόρφωση. 
Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 71.000,00 € και θα καλύψει την κάτωθι δαπάνη: 
 

   
71.000,00 

Υπηρεσία Κωδικός Περιγραφή Π/Υ 2023 

00 6495.0002 
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 

Πυροπροστασία 
71.000,00 

 
12. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ 

στις σχολικές μονάδες 
Η πίστωση που εγγράφεται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας (KAE 0621) 
υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022. Η 
διαφορά που θα προκύψει για δαπάνες μισθοδοσίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες έτους 2023 θα 
εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. 
Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 327.570,00 €, οι οποία θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες: 

 

   
638.327,64 

 

Υπηρεσία Κωδικός Περιγραφή Π/Υ 2023 Παρατηρήσεις 

15 6041 

Τακτικές Αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

505.176,00 
Το υπόλοιπο 

ποσό θα 
καλυφθεί από 
ιδίους πόρους 

15 6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 
133.151,64 

 
13. Εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά 

δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. 
Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης 
του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου στον φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 
3123 «Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της υπ’ αρ. 22766/09-04-
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2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]» το 
εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την 
εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου, - σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), 
οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους. Κατόπιν 
υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί 
στον ΚΑΕ 3123 και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑΕ 1315 
«Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 
130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα 
Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]» ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του 
δανείου (τόκους+χρεωλύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση. 
Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων 
εσωτερικού» και 6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων 
δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), καθώς οι ΚΑΕ των δανείων μπορούν να δημιουργούνται πλέον 
σε όλες τις υπηρεσίες. 
Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις: 

  
1.483.529,18 

 

Κωδικός Περιγραφή Π/Υ 2023 Παρατηρήσεις 

3123.0001 
Βελτίωση της βατότητας Αγροτικών Οδών 
στην περιοχή Λινοποτίου Δήμου Κω στο 

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 
2.300.000,00 

Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 
64.7333.0013 

3123.0002 
Δράσεις για υποδομές του Δήμου που 
χρήζουν αντισεισμικής προστασίας - 

Αντώνης Τρίτσης 
20.191,82 

Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 
64.7413.0003 

 
14. Λοιπές Επιχορηγήσεις 

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι επιχορηγήσεις οι οποίες ισοσκελίζουν με τις κάτωθι 
δαπάνες:  

 

  
7.658.497,83 

 
Κωδικός Περιγραφή Π/Υ 2023 Παρατηρήσεις 

0624 Βοήθεια στο σπίτι 132.000,00 
Ισοσκελίζει με τους ΚΑΕ 

15.6011.0002 & 15.6051.0010 

1212.0008 

Χρηματοδότηση της πράξης 
"Κέντρο Κοινότητας δήμου Κω με 

παράρτημα 
Ρομά" 

201.850,11 

60.6041.0002 & 60.6054.0002 & 
60.6222.0002 & 60.6422.0002 & 

60.6463 & 60.6473.0005 & 
60.6495.0000 & 60.6612.0002 & 
60.6635.0002 & 60.7135.0002 & 

60.6279.0001 & 60.6232.0002 

1212.0009 
Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων 

Δήμου Κω  
125.000,00 

60.6041.0003 & 60.6054.0003 & 
60.6232.0003 & 60.6422.0003 & 

60.6612.0003 & 60.7135.0003 

1213.0002 

Έσοδα από προγραμματικές 
συμβάσεις-Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ - 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

Α.Δ.ΑΙΓΑΙΟΥ 

53.500,00 
Θα καλύψει μέρος των ΚΑ 

15.6011.0001 & 15.6051.0002 & 
15.6051.0008 & 
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1213.0010 
Προγραμματική σύμβαση με 

ΟΑΕΔ 
9.000,00 

Ισοσκελίζει με ΚΑ 00.6222 και 
10.6612 και 10.6613 

1219.0002 

Χρηματοδότηση της πράξης 
"Αποκεντρωμένες προμήθειες 
τροφίμων και βασικής υλικής 

συνδρομής, διοικητικές δαπάνες 
και παροχή συνοδευτικών 

μέτρων 2015-2016 κοινωνικής 
σύμπραξης Περιφερειακής 

Ενότητας Κω" 

17.118,79 
Ισοσκελίζει με τους ΚΑΕ 

60.6473.0001 & 60.6473.0002 & 
60.6473.0003 

1219.0005 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 Κ.Σ. ΠΕ ΚΩ 

75.498,23 
60.6473.0006 & 60.6473.0007 & 
60.6473.0008 & 60.6473.0009 & 

60.6473.0010 & 60.6473.0011 

1321.0027 
Χρηματοδότηση έργου 

"Επέκταση ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ "ΣΑΕ 
2751 

852.521,08 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 62.7321.0002 

1321.0028 

Χρηματοδότηση έργου ΄΄ΑΓΟΡΑ 
ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  
ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ '' ΣΑΕ 2751 

68.700,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 62.7111.0001 

1322.0016 

Διασυνοριακή Συνεργασία 
Νησιωτικών Αστικών Περιοχών 

για τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών 
μέσω χρήσης Συστημάτων 

Ευφυών Μεταφορών Ακρωνύμιο: 
Step2Smart (ΙNTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ) 

1.262,40 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 60.7131.0001 

1322.0021 
STRATENERGY- ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

- ΔΗΜΟΣ ΚΩ 
3.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 60.7132 

1322.0024 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΑΚΤΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΩ 

733.499,46 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 63.7336.0099 

1322.0025 

Προμήθεια και εγκατάσταση μη 
μόνιμων συναρμολογούμενων 
διατάξεων για την αυτόνομη 
πρόσβαση εμποδιζόμενων 
ατόμων στην θάλασσα σε 

δημόσιες παραλίες της νήσου Κω 
στις περιοχές Κρητικά, 

Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου 

90.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 60.7135.0001 

1322.0028 
Δημιουργία ανοικτού κέντρου 

εμπορίου στο Δήμο Κω 
730.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 61.7135.0004 

1322.0030 
Αποκατάσταση δικτύου ομβρίων 
βορειοδυτικού τομέα πόλεως Κω 

300.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 63.7413.0002 
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1322.0031 
Προμήθεια μηχανημάτων έργου , 

οχημάτων ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού εκσκαφέας 

152.270,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 64.7131.0002 

1322.0032 

Προσαρμογή λειτουργούντων 
Δημοτικών βρεφικών, παιδικών 
& βρεφονηπιακών σταθμών στις 

προδιαγραφές του 
ΠΔ99/2017.ΠΔΕ ΥΠΕΣ 

168.800,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 60.7331.0001 

1322.0033 

Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγιεινής για την πρόσβαση και 

την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις 
σχολικές μονάδες Φιλόδημος ΙΙ 

29.250,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 60.7331.0002 

1322.0034 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
στεγάστρων για την εξυπηρέτηση 

του επιβατικού κοινού του 
Δήμου ΚΩ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

50.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 60.7135.0008 

1322.0035 
Κατασκευή καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

372.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 61.7336.0003 

1322.0036 

Εκπόνηση μελετών και 
υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές 

μονάδες του Δήμου Κω 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

123.678,17 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 61.7413.0000 

1322.0037 
Ανακατασκευή Σταδίου 

"ΦΙΛΙΝΟΣ"» 
600.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 61.7336.0002 

1322.0038 

Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω 
συστήματος κοινοχρήστων 

ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας 
"Υποδομές Μεταφορών , 
Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 

317.930,56 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 64.7135.0001 

1322.0039 
Προμήθεια μικρού φορτωτή με 

εξαρτήσεις - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
150.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 64.7131.0003 

1323.0019 
Νew Energy Solutions Optimized 
for islands (NESOI)- Ενεργειακή 

Μετάβαση 
60.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 30.7413.0032 

1324.0001 
Χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

για την Αναβάθμιση των ΚΕΠ 
68.118,16 

Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 60.6261.0001 
& 60.7134.0001 

1326.0016 

Προγραμματική Σύμβαση με 
Αποκεντρωμένη "Αποκατάσταση 
στίβου και ηλεκτροφωτισμός στο 

νέο στάδιο Ανταγόρας 

400.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 15.7336.0016 
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1328.0004 

Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου 
Κω 

75.000,00 

Ισοσκελίζει με τους ΚΑΕ: 
60.6041.0001 & 60.6054.0001 & 
60.6117.0001 & 60.6222.0001 & 
60.6232.0001 & 60.6279.0000 & 
60.6422.0001 & 60.6612.0001 & 

60.6635.0001 & 60.6699 

1328.0018 
Κατασκευή εξέδρων στο 

Μαρμάρι και Τιγκάκι 
50.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 64.7326.0001 

1328.0019 

Χρηματοδότηση προγράμματος 
LEADER για προμήθεια 

εξοπλισμού ανάδειξης φυσικού 
πλούτου περιοχών Δήμου Κω 

(μονοπάτια )-πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 

128.045,50 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 61.7135.0005 

1328.0021 

Προμήθεια εξοπλισμού γα την 
οργάνωση και λειτουργία 

λαογραφικού μουσείου στο 
κτιριακό συγκρότημα "ΧΑΝΙ" 

στην πόλη της Κω/ Στήριξη για 
τοπική ανάπτυξη μέσω του 

Leader ( Πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης 2014-2020) 

282.792,56 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 61.7135.0006 

1328.0022 

Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού 
στην περιοχή Βολκάνια στη 

Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου - 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

500.000,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 64.7333.0014 

1329.0006 

Χρηματοδότηση Πράσινου 
ταμείου για την "Εκπόνηση 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο Δήμο 
Κω " του άξονα προτεραιότητας 

4 : «Αστική Βιώσιμη 
Κινητικότητα» του 

χρηματοδοτικού προγράμματος 
«Λοιπές Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 
2016» 

26.500,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 64.7413.0001 

1329.0010 

Απομάκρυνση στοιχείων 
αμιάντου από το χώρο του 

παλιού Οινοποιείου (ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒ. ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ) 

75.058,42 
Θα καλύψει μέρος του ΚΑΕ 

30.7331.0032 

1329.0011 

Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών 
Δήμου Κω (Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου)-
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

171.040,58 
Θα καλύψει μέρος του ΚΑΕ 

15.7135.0025 

1329.0013 

Επιχειρησιακό σχέδιο για την 
εξασφάλιση κοινοχρήστων και 
κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ- 

Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου 2021 

49.600,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 40.6142.0001 

1329.0014 
Βελτίωση βατότητας Κεντρικής 

οδού Δημοτικής Κοινότητας 
Πυλίου 

261.216,25 
Θα καλύψει μέρος του ΚΑΕ 

30.7333.0075 
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1329.0015 

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο 

Δήμο ΚΩ Αστική Αναζωογόνηση 
και δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου -Πράσινο Ταμείο 

49.600,00 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 30.7413.0031 

4319.0000 Υπέρ ΙΚΑ από ΟΑΕΔ 104.647,56 Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 00.8231.0008 

 
15. Ανταποδοτικά έσοδα 

Το ύψος των ανταποδοτικών τελών καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής 
υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 
2023 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
 

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2023 
 

ΕΣΟΔΑ 
 

ΚΑΕ Π/Υ 2023 

0311 5.070.807,42 € 

0313 75.000,00 € 

2111 1.014.161,48 € 

3211 568.200,92 € 

0451 1.000.000,00 € 

0452 150.000,00 € 

2118.002 35.000,00 € 

2119.001 50.000,00 € 

0611 686.962,29 € 

5113 (2022) 3.632.462,18 € 

Κέντρο φιλοξενίας (0311) 240.000,00 € 

Σύνολο 12.522.594,29 € 

 
ΕΞΟΔΑ 

 

Δαπάνες Π/Υ 2023 

Λειτουργικές Δ. (20.6) 9.387.385,06 € 

Επενδύσεις (20.7) 2.589.759,00 € 

Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2023 (20.81) 80.000,00 € 

Πρόβλεψη μη είσπραξης (20.8511) 465.450,23 € 

Λοιπές υπηρεσίες 
 

Σύνολο 12.522.594,29 € 

 
16. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – 

Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)  
 
Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα 
μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82) 
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Κωδικός 
Εσόδου 

Περιγραφή 
Ποσά Π/Υ 

2023 
Κωδικός 
Εξόδου 

Περιγραφή Ποσά Π/Υ 2023 

41 

Εισπράξεις 
υπέρ 

Δημοσίου 
και τρίτων 

4.577.465,00 

00.82 Λοιπές αποδόσεις 4.760.112,56 

00.8231.0008 
ΙΚΑ Εργ. (Κοινωφελούς 

εργασίας ΟΑΕΔ) 
104.647,56 

00.8251 Πάγια προκαταβολή 28.000,00 

00.8264 

Επιστροφή αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων εσόδων σε 
ιδιώτες (φυσικά και νομικά 

πρόσωπα) 

10.000,00 

00.8269 
Λοιπές Επιστροφές - 

Παρακρατήσεις 
40.000,00 

σύνολα ΚΑΕ 41 4.577.465,00 σύνολα ΚΑΕ 82 4.577.465,00 

 
17. Χρηματικό Υπόλοιπο 

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2022 
που μεταφέρεται στην χρήση 2023, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 
31/12/2022, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το 
έτος 2022 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 50.984.192,00 € με την αντίστοιχη εκτίμηση 
πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των 26.984.192,00 €. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, 
δηλαδή ποσό 24.000.000,00 €, είναι το κατ΄ εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό έτους 2023.  

      Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες: 
 

  
24.000.000,00 

 

Κωδικός Περιγραφή Π/Υ 2023 Παρατηρήσεις 

5111 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 

από τακτικά έσοδα 
430.345,09 

Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 
KAE 81 (-) KAE 20.81 (-) 

KAE 60.81 (-) KAE 61.81 (-) 
KAE 62.81 (-) KAE 64.81 

5113 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών 
3.632.462,18 

Χρηματικό υπόλοιπο 
καθαριότητας 

5119 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 

από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του Δήμου 

5.965.151,82 
 

5121 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

132.299,60 
Ισοσκελίζει με τους KAE 
60.81 + KAE 61.81 + KAE 

62.81+ KAE 64.81 

5122 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από έκτακτα για την κάλυψη έργων 

του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες 
για δημόσιες επενδύσεις 

2.003.492,73 

ΣΑΤΑ + ΣΑΤΑ Σχολείων + 
Πυροπροστασία για 

επενδύσεις + Επιχορήγηση 
για Βελτίωση βατότητας 

Κεντρικής οδού Δημοτικής 
Κοινότητας Πυλίου.NESOI 

ΑΔΑ: 9Α6ΞΩΛΕ-ΝΥΕ
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5123 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών 
445.366,58 

Πυροπροστασία + 
Επιχορήγηση για 
ναυαγοσώστες + 

Επιχορήγηση Covid-19 

5129 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 

από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του Δήμου 

11.390.882,00 
Έκτακτα ανειδίκευτα 

έσοδα 

 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 49039/2022 κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 
5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση 
του ελέγχου παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες 
δαπάνες. 
ΚΑΕ 5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» 
ποσό 430.345,09 € 
 

   
642.644,69 

 
Υπηρεσία Κωδικός Περιγραφή Π/Υ 2023 Παρατηρήσεις 

00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 21.832,92 
 

00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 63.179,28 
 

00 8114 Φόροι - τέλη 21,29 
 

00 8115 Διάφορα έξοδα 27.401,13 
 

00 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 35.405,29 
 

00 8117.0001 Λοιπά έξοδα 144.065,10 
 

10 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7.064,21 
 

10 8115 Διάφορα έξοδα 294,07 
 

10 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 11.181,08 
 

15 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 104.108,20 
 

20 8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 80.000,00 
Θα καλυφθεί από 

τον ΚΑΕ 5113 

30 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.234,48 
 

30 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.229,17 
 

60 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 12.588,45 

Θα καλυφθούν 
από τον ΚΑΕ 5121 

60 8121 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων 
90.558,00 

60 8115 Διάφορα έξοδα 167,87 

ΑΔΑ: 9Α6ΞΩΛΕ-ΝΥΕ
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61 8121 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων 
8.990,00 

62 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές 743,29 

64 8123 
Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και 

ειδικές δαπάνες 
19.251,99 

70 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.063,87 
 

70 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.265,00 
 

 
ΚΑΕ 5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» ποσό 2.003.492,73 € 

 
2.003.492,73  

Περιγραφή Υπόλοιπα Παρατηρήσεις 

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ) 1.294.269,86 

Θα καλύψει έργα και μελέτες 
οι οποίες αποτυπώνονται στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του 
Δήμου 

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 
2880/2001 

408.222,87 
Σχετικός ΚΑΕ εξόδου: 

15.7331.0005 

Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
επενδυτικές δαπάνες 

71.000,00 
Σχετικός ΚΑΕ εξόδου: 

35.7131.0002 

Βελτίωση βατότητας Κεντρικής οδού Δημοτικής 
Κοινότητας Πυλίου 

200.000,00 
Θα καλύψει μέρος του ΚΑΕ 

30.7333.0075 

Νew Energy Solutions Optimized for islands (NESOI)- 
Ενεργειακή Μετάβαση 

30.000,00 
Σχετικός ΚΑΕ εξόδου: 

30.7413.0032 

 
ΚΑΕ 5123 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων 
δαπανών» ποσό 445.366,58 € 

 
445.366,58  

Περιγραφή Υπόλοιπα Παρατηρήσεις 

Έκτακτη επιχορήγηση για κορωναϊό (COVID-19). 146.488,33 
Θα καλύψει λειτουργικές 

δαπάνες του Δήμου 

Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
λειτουργικές δαπάνες 

125.534,75  

Επιχορήγηση για ναυαγοσωστική κάλυψη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρ.7 του ΠΔ 71/2020 

173.343,50 
Σχετικός ΚΑΕ: 
15.6142.0001 

 
2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 
2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί. 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣ/ΤΟ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 18.264.963,85 24,06% 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.847.412,04 10,34% 

ΑΔΑ: 9Α6ΞΩΛΕ-ΝΥΕ



Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023. 

 

Απόφαση 166-2022 Δ.Σ. Κω    Σελίδα 25 από 50 

 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
(Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

1.488.161,48 1,96% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
Π.Ο.Ε. 

19.062.633,52 25,12% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

5.236.992,56 6,90% 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 24.000.000,00 31,62% 

ΣΥΝΟΛΟ : 75.900.163,45 100,00% 

 

Κωδι
κός 

Περιγραφή 

Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) 
Οικ. έτος 
2023 

Προϋπολογισθέ 
ντα μέχρι την 
31/10/2022 

Βεβαιωθέντα 
μέχρι την 

31/10/2022 

Εκτιμήσεις 
Εισπραχθέντ

ων 31/12/ 
2022 

Ψηφισθέντα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.056.241,92 15.378.056,63 17.744.650,41 18.264.963,85 

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
701.885,08 653.001,76 793.001,76 701.885,08 

02 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
250.000,00 247.650,03 247.650,03 250.000,00 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
5.899.486,64 3.544.835,81 4.785.758,45 5.400.807,42 

04 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.679.800,00 3.214.058,41 3.529.519,97 3.066.000,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 450.000,00 385.256,42 446.000,00 430.000,00 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 7.950.930,20 7.325.749,40 7.818.930,20 8.283.341,35 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 124.140,00 7.504,80 123.790,00 132.930,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.891.590,57 2.937.892,26 3.745.412,05 7.847.412,04 

11 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
500,00 2.440,00 2.440,00 500,00 

12 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

633.413,72 668.602,62 810.050,72 481.967,13 

13 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
7.685.737,31 1.702.078,10 2.274.947,98 6.909.883,14 

14 
ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 
33.034,13 0,00 18.973,35 13.061,77 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
112.405,41 232.380,76 259.000,00 111.000,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 426.500,00 332.390,78 380.000,00 331.000,00 

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) 

ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ 

1.431.000,00 1.989.535,69 1.886.135,27 1.488.161,48 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.398.000,00 1.815.857,05 1.831.870,27 1.455.161,48 

ΑΔΑ: 9Α6ΞΩΛΕ-ΝΥΕ
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22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 33.000,00 173.678,64 54.265,00 33.000,00 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 
18.956.049,00 16.657.605,56 295.384,71 19.062.633,52 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 2.300.000,00 0,00 0,00 2.320.191,82 

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 

ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 
16.656.049,00 16.657.605,56 295.384,71 16.742.441,70 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

5.213.477,00 3.271.307,41 4.651.166,75 5.236.992,56 

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
4.408.379,00 2.788.065,95 4.139.925,65 4.577.465,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 186.000,00 31.843,56 59.843,56 216.000,00 

43 
Έσοδα προς απόδοση σε 

Τρίτους (Νομικά ή Φυσικά 
πρόσωπα) 

619.098,00 451.397,90 451.397,54 443.527,56 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 22.661.442,81 22.661.442,81 22.661.442,81 24.000.000,00 

51 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
22.661.442,81 22.661.442,81 22.661.442,81 24.000.000,00 

Σύνολα: 74.209.801,30 62.895.840,36 50.984.192,00 75.900.163,45 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 
Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Κω αναλύοντας 
παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών 
αυτού: 
1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί. 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ : 
Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) : 
 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 27.608.094,22 36,37% 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 26.957.889,67 35,52% 

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 21.301.229,69 28,06% 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 32.949,87 0,04% 

Σύνολα: 
 

75.900.163,45 100,00% 

 
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του δήμου (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες, 
επισκευές και συντηρήσεις κ.α.). 
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Διάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία του Δήμου και σύγκριση των λειτουργικών με τις επενδυτικές δαπάνες 
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χρήσης 

6.644.730,00 2.679.558,84 2.583.409,74 9.387.385,06 98.449,68 3.507.398,53 1.111.301,90 359.602,92 89.122,00 290.931,74 372.108,63 484095,18       27.608.094,22 

Επενδύσεις 0 285.466,73 5.181.909,52 2.589.759,00 48.000,00 9.228.682,94 178.218,15 1.020.700,92 87.220,75   209.000,00 420.802,51 2.236.516,23 921221,08 4550391,84 26.957.889,67 

Σύνολα 6.644.730,00 

                              

2.965.025,57 7.765.319,26 11.977.144,06 146.449,68 12.736.081,47 1.289.520,05 1.380.303,84 176.342,75 290.931,74 581.108,63 904.897,69 2.236.516,23 921.221,08 4.550.391,84 54.565.983,89 

                
              

Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ 

ΑΔΑ: 9Α6ΞΩΛΕ-ΝΥΕ



Διάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία 

 
Υπηρεσίες Σύνολο 

00 Γενικές Υπηρεσίες 27.025.370,73 

10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 2.983.564,93 

15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 7.869.427,46 

20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 12.522.594,29 

25 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 250.848,73 

30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 12.744.545,12 

35 Υπηρεσίες πρασίνου 1.289.520,05 

40 Υπηρεσία Πολεοδομίας 1.380.303,84 

45 Υπηρεσία νεκροταφείων 176.342,75 

50 Δημοτική Αστυνομία 290.931,74 

60 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις 

χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
1.008.212,01 

61 
Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού ( Έργα και δράσεις 

χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
2.245.506,23 

62 
Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και 

δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
921.964,37 

64 
Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, Πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα 

και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
4.569.643,83 

70 Λοιπές υπηρεσίες 588.437,50 

90 Αποθεματικό 32.949,87 

 
Σύνολα 75.900.163,45 

 
Διάρθρωση εξόδων ανά Κωδικό Αριθμό Δαπάνης ( ΚΑΔ) 
 

Κωδ Περιγραφή 

Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) 
Οικ. 

έτος 2023 

Προϋπολογισθέ 
ντα μέχρι την 
31/10/2022 

Ενταχθέντα 
μέχρι την 

31/10/2022 

Εκτιμήσεις 
Πληρωθέντων 
31/12/ 2022 

Ψηφισθέντα 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 26.243.457,89 13.679.944,34 17.397.398,45 27.608.094,22 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.655.930,11 7.266.022,48 8.787.699,17 9.994.931,25 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.967.462,72 358.457,70 882.154,93 3.552.559,12 

62 Παροχές τρίτων 4.041.419,92 2.183.780,07 2.522.453,49 5.013.815,13 

63 Φόροι - Τέλη 260.100,00 204.979,30 223.148,64 246.550,00 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.138.713,70 274.161,30 787.259,03 1.318.567,15 

65 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 

πίστης 
108.374,96 172,20 172,20 105.374,96 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.031.241,01 724.994,15 821.703,69 2.572.709,70 

67 
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 

σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές -
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 

4.654.715,47 2.665.896,41 3.371.326,57 4.658.086,91 

68 Λοιπά έξοδα 385.500,00 1.480,73 1.480,73 145.500,00 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25.849.111,18 3.306.267,06 3.999.832,00 26.957.889,67 
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71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 
8.096.414,98 1.425.332,16 1.715.088,87 7.258.645,93 

73 Έργα 15.871.065,75 1.861.934,90 2.246.491,14 17.984.801,10 

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 

και ειδικές δαπάνες 
1.881.630,45 19.000,00 38.251,99 1.714.442,64 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 22.076.599,53 3.904.202,80 5.586.961,55 21.301.229,69 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.551.242,79 1.287.995,14 1.281.962,29 642.644,69 

82 Λοιπές αποδόσεις 4.713.277,00 2.616.207,66 4.304.999,26 4.760.112,56 

83 Έκτακτα έξοδα ΠΟΕ 
    

85 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα 
Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 

15.812.079,74 0,00 0,00 15.898.472,44 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 40.632,70 0,00 0,00 32.949,87 

91 

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των 
ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία 

νέων μη προβλεπόμενων στον 
προϋπολογισμό 

40.632,70 0,00 0,00 32.949,87 

Σύνολα: 74.209.801,30 20.890.414,20 26.984.192,00 75.900.163,45 

 

 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                                          

ΕΣΟΔΑ                                                                                                           ΕΞΟΔΑ 

Κωδικός Περιγραφή 

Οικ. έτος 2023 

Κωδικός Περιγραφή 

Οικ. έτος 2023 

Ψηφισθέντα Ψηφισθέντα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 18.264.963,85 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 27.608.094,22 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.847.412,04 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 26.957.889,67 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

1.488.161,48 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 21.301.229,69 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 19.062.633,52 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 32.949,87 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

5.236.992,56       

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 24.000.000,00 

Γενικά Σύνολα: 75.900.163,45 Γενικά Σύνολα: 75.900.163,45 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος απευθύνθηκε στο Σώμα για τυχόν ερωτήσεις. 

Ερωτήσεις έγιναν από την επικεφαλής της α’ ελάσσονος μειοψηφίας, κα Ρούφα 

Ιωάννα, την επικεφαλής της β’ ελάσσονος μειοψηφίας, κα. Μακρή Κυριακή, τον 

δημοτικό σύμβουλο, κ. Κρητικό Αντώνιο και τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Φραγκούλη 

Ιωάννη. Στις ερωτήσεις αυτές απάντησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. 

Χρυσόπουλος Αλέξανδρος και ο Δήμαρχος, κ. Νικηταράς Θεοδόσης. 
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Καθώς δεν υπήρχαν άλλες ερωτήσεις, η Πρόεδρος στη συνέχεια απευθύνθηκε στο 

Σώμα για τοποθετήσεις. 

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

οποίος κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ανέφερε -μεταξύ άλλων- τα εξής: 

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Θα περίμενε κανείς πως, μετά από τέσσερα χρόνια, η 

κορυφαία διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου δηλαδή η συζήτηση για τον Π/Υ, θα 

αντιμετωπιζόταν πιο σοβαρά από τις τρεις προηγούμενες. Όμως με αποκλειστική 

ευθύνη της απερχόμενης δημοτικής αρχής, ευτελίζεται για άλλη μια φορά αυτή η 

διαδικασία.  

Γιατί ο Π/Υ είναι η κορυφαία διαδικασία; Μα γιατί, πολύ απλά, είναι ο αναπτυξιακός 

χάρτης του Δήμου. Είναι εδώ, όπως και στο Πρόγραμμα Έργων που κατατίθεται το 

όραμα και η ψυχή μιας δημοτικής αρχής για το πού πάει ο Δήμος και δίνονται οι 

απαντήσεις, αν υπάρχουν στο ερώτημα «ποιο Δήμο θέλουμε». Είναι ο τελευταίος Π/Υ 

που φέρνετε. Τίποτα δε δείχνει να σας έχει διδάξει η τριετία που πέρασε. Όλοι μα όλοι 

οι προηγούμενοι που καταθέσατε ΔΕΝ εκτελέστηκαν. Το επιβεβαιώνουν και σήμερα οι 

δικοί σας αριθμοί. Το επιβεβαιώνει η ολική απώλεια στόχων, αν βέβαια η καταγραφή 

απλά αριθμών αποτελεί στοχοθεσία. Το επιβεβαιώνουν τα ατελείωτα ΜΗΔΕΝΙΚΑ στην 

υλοποίηση του Π/Υ του 22, όπως το επιβεβαίωναν τα ατελείωτα μηδενικά και στους 

προηγούμενους Π/Υ σας. Γιατί όλα τα σχεδιάζετε στο πόδι, αν μπορεί να ονομαστεί 

σχεδιασμός αυτό που κάνετε. Γιατί τίποτα ΔΕΝ σας βγαίνει. 

Έχετε τη δυνατότητα με τη νομοθεσία, όπως διαμορφώθηκε, να ψηφίζετε ό,τι 

θέλετε, αφήστε που άλλαξε και δεν ξέρω αν ασχοληθεί κανείς με αυτήν τι θα γίνει. Να 

φέρνετε και να ψηφίζετε και στη συνέχεια να αποδεικνύετε, εσείς οι ίδιοι την 

ανεπάρκεια και την αδυναμία σας να δώσετε προοπτική στο Δήμο και τους πολίτες. 

Ευτυχώς είναι ο τελευταίος σας Π/Υ, γιατί σε λίγους μήνες θα μιλήσουν οι πολίτες. Οι 

πολίτες που εσείς δεν θέλετε να μιλούν γιατί έχετε αλλεργία στη δημοκρατία και τις 

δημοκρατικές διαδικασίες. 

Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε, ή μάλλον δεν θέλετε να δεχτείτε, ότι ο Π/Υ του 

Δήμου, οι Π/Υ του μέλλοντος, δεν καταρτίζονται εν μία νυκτί, στο πόδι και πίσω από 

κλειστές πόρτες. Ο Π/Υ πρέπει να αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τους πολίτες, τους 

φορείς του νησιού και βέβαια με τις δημοτικές παρατάξεις. Εσείς με ποιους κάνατε 

διαβούλευση; Άστε τις παρατάξεις που απεχθάνεστε. Πού είναι οι αποτυπωμένες 
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προτάσεις των φορέων, των πολιτών, της κοινωνίας; Πού είναι αποτυπωμένες οι 

ανάγκες του νησιού σε όλα τα επίπεδα; Πού βρίσκεται το αναπτυξιακό στίγμα αυτού 

του Π/Υ; Πουθενά. 

Δύο στοιχεία θα σας πω μόνο που καταδεικνύουν, την εντός εισαγωγικών 

σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε τον Π/Υ. Το ένα είναι η, για άλλη μια φορά, 

καθυστερημένη κατάθεση του αλλά και η απόλυτη έλλειψη διαβούλευσης και η 

συμμετοχή φορέων και πολιτών. Προσπερνώ το γεγονός ότι με απίστευτες μεθοδεύσεις 

και προγραμματισμό φτάσαμε να συνεδριάζουμε παραμονή Πρωτοχρονιάς, λίγες ώρες 

πριν αλλάξει ο χρόνος. Προσπερνώ και όσα θλιβερά ακούστηκαν για τις παρατάξεις της 

μειοψηφίας, που ούτε λίγο ούτε πολύ φταίνε αυτές επειδή εσείς καταντήσατε το Δήμο 

«μπαταξή» και δεν πληρώνετε τις υποχρεώσεις του. Το προσπερνώ και το εννοώ 

πραγματικά γιατί έχω αποφασίσει συνειδητά να αφήσω πίσω μου και να αγνοήσω τη 

μικρότητα και την ευτέλεια. Άλλωστε αυτές οι πρακτικές έχουν ημερομηνία λήξης και 

αυτή είναι ο Οκτώβρης του 23. 

Το άλλο στοιχείο είναι αυτός καθ’ αυτός ο Π/Υ σας, που καταρρίπτει ένα προς ένα τα 

μεγάλα λόγια που κατά καιρούς λέτε, αλλά και όσα ακούστηκαν σε αυτήν την αίθουσα 

πριν λίγες μέρες στη συζήτηση του Προγράμματος Έργων 23. 

Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ εύκολο για όποιον έχει στοιχειώδη αντίληψη να 

αποδομήσει, ένα προς ένα, τα στοιχεία αυτού του Π/Υ. Γι’ αυτό και επιλέξατε τις 

διαδικασίες που επιλέξατε, γι’ αυτό και δεν θέλατε τη διαβούλευση. Τι θα λέγατε στους 

πολίτες; Οι Π/Υ σας είναι πλασματικοί και αγνοούν ουσιαστικά ζητήματα. Αγνοούν, 

σταθερά, τρία χρόνια τώρα τις ανάγκες των πολιτών, την ανάπτυξη και τους 

παραγωγικούς τομείς της. Δεν έχουν και δεν σηματοδοτούν το μέλλον στον τουρισμό, 

τον πρωτογενή τομέα, το εμπόριο ή την μεταποίηση. Δεν έχουν αναπτυξιακό 

προσανατολισμό και στόχευση. Απουσιάζουν κρίσιμες παράμετροι. Μέσα στη 

δημιουργική και χαοτική λογιστική σας δε χάνεται μόνο η διαδρομή του χρήματος. 

Χάνεστε και εσείς οι ίδιοι. 

Δύο μόνο κουβέντες για τα έσοδα. Για το 22 είχατε προϋπολογίσει 74.210.000 € 

παρά 200 ευρώ. Εκτιμάτε, ότι στις 31/12 σήμερα δηλαδή θα έχετε εισπράξει 

50.984.000 και 128 €. Δηλαδή 24 εκατ. έξω. Αντί να κάνετε λοιπόν πιο ειλικρινή τον Π/Υ 

τον ανεβάζετε στα 75.900.000 και 163 €. Από που σας προκύπτει ότι από τα 51 εκ. € 

περίπου θα εκτιναχθεί στα 76 εκ. € δηλαδή 25 εκ. € επιπλέον, μόνο εσείς ξέρετε. Πιο 
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τραγική είναι η διαχείριση του υπολοίπου των προηγουμένων χρήσεων. Της προίκας 

δηλαδή που σας δώσαμε. 22.661.442,81 € από το 21 στο 22. Έμειναν ανέγγιχτα. Για το 

23 λέτε θα πάει στα 24 εκ. €. Αυτός ήταν ο ορυμαγδός έργων και δράσεων που θα 

βλέπαμε το 22 και θα τρίβαμε τα μάτια μας. 

Ας δούμε και πόσο ειλικρινής είναι ο Π/Υ σας στο κομμάτι του που επενδύονται τα 

λεφτά που δίνουν οι δημότες στο Δήμο. Το απόλυτο μηδέν της παρουσίας σας, τρία 

χρόνια τώρα, αποτυπώνεται από εσάς τους ίδιους και σ’ αυτόν τον Π/Υ. Εσείς οι ίδιοι 

έρχεστε να διαψεύσετε τις κορώνες και όσα ακούστηκαν στη συνεδρίαση του 

Προγράμματος Έργων πριν λίγες μέρες. 

Δεν υπάρχει, πραγματικά, τομέας του Δήμου που να μη κυριαρχούν τα μηδενικά σε 

έργα και δράσεις που προϋπολογίσατε για το 22. Ειλικρινά θέλει πολύ τέχνη να κάνεις 

το απόλυτο μηδέν. Ακούστε τι λένε οι δικοί σας, επαναλαμβάνω αριθμοί. 74.209.801 € 

ο Π/Υ του 22. Πόσα εκτιμάτε ότι θα απορροφηθούν μέχρι σήμερα; 26.984.192 € 

Δηλαδή το 36,36% λίγο πάνω από το 1/3!!! Από αυτά τα 17,4 εκ € αφορούν τα έξοδα 

χρήσης, δηλαδή μισθοδοσίες και λοιπές ανελαστικές δαπάνες. Πόσα λοιπόν 

επενδύσατε για το παρόν και το μέλλον του νησιού; Να σας πω τι λέτε εσείς οι ίδιοι. Για 

επενδύσεις είχατε 25,849 εκ. € και καταφέρατε να εκτιμάτε ότι μέχρι σήμερα θα 

απορροφήσετε τα 3.999.832 € δηλαδή το ιλιγγιώδες ποσοστό του 15,47%. Και αυτά 

αφορούν έργα, μελέτες και προμήθειες.  

Ειδικά αυτό που εντυπωσιάζει είναι τα έργα και οι μελέτες. Από τα 15,871 εκ. € για 

έργα υπολογίζετε, όχι ότι είναι δεδομένο, μέχρι σήμερα να κάνετε έργα 2,246 εκ.€. Στις 

μελέτες σπάσατε ρεκόρ. Από τα 1,880 εκ. € λέτε, όχι ότι είναι δεδομένο, πως μέχρι 

σήμερα θα απορροφήσετε το τεράστιο ποσό των 38 χιλ. €. 

Πραγματικά είναι απογοητευτικό να μιλά κανείς ανά τομέα του Δήμου. Δεν μπορεί 

να αποφύγει όμως τον πειρασμό και να μην αναφερθεί σε δυο τρία πράγματα που τα 

έχετε κάνει σημαία. Μια μικρή αναφορά, γιατί τα ωραία έρχονται για την ΚΩΑΝ. Είδαμε 

τις προγραμματικές συμβάσεις Δήμου-ΚΩΑΝ. Βλέπουμε και στον Π/Υ και Ω του 

θαύματος όλες μηδενικές!!! Μηδέν απορρόφηση και το καλύτερο; Στο 23 μηδενίζονται 

κάποιες μεταξύ των οποίων και η εμβληματική της «του ενεργειακού αποτυπώματος 

της ευρύτερης περιοχής του Ασκληπιείου»… Τί κυκλοφοριακές μελέτες, τί μελέτες 

στατικών για τα σχολεία, τί Θερμά, τί πολιτιστικές κληρονομιές και αρχεία, τί 

τουριστικές προβολές κλπ, όλα μηδενικά. Τόσο μεγάλο έργο η ΚΩΑΝ… 
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Αλλά και η είσοδος της Κω στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!! Ούτε τα λεφτά, 100 χιλ €, 

δεν δώσατε στο ΠΑΔΑ και το 23 βάζετε πάλι 100 χιλ. € Δεν θα ’πρεπε, λέω τώρα εγώ, 

αφού δεν πήρανε τα 100 του ’22 να πάρουν το ’23 200 χιλ €; Απλά απορία καταθέτω. 

Όπως και απορία εκφράζω αναρωτώμενος, μήπως κόλλησε το περίφημο μεταπτυχιακό 

στις πληρωμές; Μιας και το μεταπτυχιακό είναι ενταγμένο στον τομέα πολιτισμού, 

αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής να κάνω μια γενική αναφορά. 6,667 εκ. € 

προϋπολογίσατε για το ’22. Από αυτά στις 31/12, σήμερα δηλαδή λέτε ότι θα 

απορροφήσετε 2,166 εκ. €. Το 1/3 δηλαδή. Και από τα 2,166 κοντά ένα εκατομμύριο 

είναι οι αμοιβές και οι εισφορές του προσωπικού. Ό,τι αφορά σε έργο ή δράση είναι 

μηδενικό. Τα υπόλοιπα αφορούν σε καθαρά τυπικές λειτουργικές ανάγκες.  

Για την επιτυχία σας τα προηγούμενα χρόνια στους τομείς τεχνικών έργων και 

πολεοδομίας έχουμε αναφερθεί ξανά. Δεν θέλω να κουράζω με αριθμούς και τις 

καταπληκτικές επιτυχίες σας. Θα τα δώσουμε γραπτά τις επόμενες μέρες. Με θλίβει 

όμως η κοροϊδία προς τους υπαλλήλους. Ακόμα και το ’22 δεν δώσατε ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ 

ως οφείλετε για ρουχισμό εργασίας, όπως δεν καλύψατε και την υποχρέωσή σας σε 

παροχή γάλακτος. Μη μας πείτε πάλι τι κάναμε εμείς. Εσείς είστε τρία χρόνια τώρα 

διοίκηση. Όπως είπα πριν, θα μπορούσα να μιλώ ώρες για κάθε κομμάτι του Π/Υ. Δε 

νομίζω ότι χρειάζεται, άλλωστε έχετε απογυμνωθεί μόνοι σας στους πολίτες που 

γνωρίζουν πια, πολύ καλά, ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από εσάς. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η μόνη κουβέντα που ακούμε στους δρόμους, στις συζητήσεις, 

στην κοινωνία είναι: άντε να περάσει ο καιρός να φύγουν. Ή όπως μου είπε 

χαρακτηριστικά ένας θυμόσοφος συμπολίτης μας θυμίζοντας μου μια παροιμία: «Δεν 

αργούν τα Σάββατα να’ ρθούν οι εβδομάδες». Μπορείτε λοιπόν να ψηφίσετε αυτόν τον 

προϋπολογισμό. Ο επόμενος όμως θα είναι υπόθεση όλων των πολιτών και των 

φορέων του νησιού, όλων των παρατάξεων, όπως ήταν τα πέντε χρόνια της περιόδου 

14-19. Θα είναι πραγματικός, αναπτυξιακός και συμμετοχικός.  

Ήταν προσωπική μου δέσμευση απέναντι στους πολίτες, τους φορείς και τον θεσμό, 

που ακολούθησα απαρέγκλιτα από τον Οκτώβρη του ’14 και καθ’ όλη τη θητεία μου ως 

δήμαρχος του ενιαίου δήμου.  

Η πορεία κάθε Π/Υ μέχρι τη ψήφιση του θα συνδεθεί ξανά, με διαδικασίες που 

αποπνέουν σεβασμό στην κοινωνία και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποιες στιγμές 

έκανα και εγώ λάθη στο παρελθόν. Το πιο μεγάλο λάθος όμως είναι να μη τα 
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αναγνωρίζεις να μη τα διορθώνεις. Εσείς έχετε επιλέξει από την πρώτη μέρα της 

θητείας σας να προχωράτε μόνοι, να αποφασίζετε μόνοι. Αν βγείτε έξω στην κοινωνία, 

θα διαπιστώσετε ότι είστε πλέον μόνοι. Οι πολίτες σας προσπέρασαν. Ζητούν μια Νέα, 

Μεγάλη Αλλαγή και αυτή έρχεται τον Οκτώβρη του 23». 

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

οποία κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι ο τελευταίος προϋπολογισμός της θητείας σας, αποκαλύπτει το 

ταλέντο που ξεδιπλώσατε σε βάθος τετραετίας στην απραξία και στην μετατροπή του 

«μηδέν» σε… άριστα. Άριστα μηδέν λοιπόν! 

8 εκ. ευρώ από ΚΑΠ και 810.000 ευρώ από έκτακτες επιχορηγήσεις για το 2022 τι 

ακριβώς τα κάνατε; 

Ανυπέρβλητη ανικανότητα στην απορρόφηση χρηματοδοτήσεων από διάφορα 

προγράμματα. Ανακυκλώνετε τα ποσά χωρίς ούτε 1 ευρώ αξιοποίησης ή και τα 

ανακαλείτε όπως στην περίπτωση των 140.000 χιλιάδων ευρώ από το Φιλόδημος.  

Μηδενική η απορρόφηση από το ταμείο ανάκαμψης που θα το σκούπιζε το 

παραμάγαζο της ΚΩΑΝ που το μόνο που κάνει είναι να σκουπίζει τα λεφτά του Δήμου.  

Μηδενική απορρόφηση και από το πρόγραμμα Τρίτσης. Αμετακίνητοι και 

μνημειώδεις κωδικοί όπως οι εξέδρες στο Μαρμάρι και στο Τιγκάκι αλλά και τόσοι 

άλλοι… ανέφερα δείγμα της απραξίας σας κατά τη ψήφιση του ΠΕΕ. 

Τα ΠΟΕ να φιγουράρουν στα 16 ή 19 εκ ευρώ (δεν αποσαφηνίσατε) και να θυμίζουν 

τη μεγάλη τρύπα χρεών που σέρνονται από παρελθόντα έτη σε συνδυασμό με τα 

ταμειακά διαθέσιμα των 24 εκ ευρώ επιβεβαιώνουν τον φορμαλισμό και αυτού του 

προϋπολογισμού. 

Το παραμάγαζο της ΚΩΑΝ είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράξατε εις βάρος 

των Κώων πολιτών και δεν το λέω για τα 1000 ευρώ που παίρνεις ως πρόεδρος 

Θεοδόση. Την κοπάνησε ο διευθυντής σας και φήμες λένε πως έρχονται και άλλες 

παραιτήσεις οσονούπω. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να μας εξηγήσετε πως γίνεται η 

ειδική σύμβουλος του κυρίου Δημάρχου σε θέματα τουρισμού να απασχολείται στο 

παραμάγαζο της ΚΩΑΝ που φαίνεται ότι έχει βαρέσει διάλυση. 

Είναι δε τόση μεγάλη η αποτυχία και το φιάσκο που έχετε μηδενίσει κάποιους από 

τους κωδικούς με τους ευφάνταστους τίτλους των προγραμματικών συμβάσεων περί 

ανάδειξης, αποτύπωμα, ολοκληρωμένης ανάδειξης και άλλα τινά...  
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Τί να σκέφτονται άραγε τα παιδιά που κάνουν μάθημα σε προκάτ αίθουσες και οι 

Κεφαλιανοί που «δεν θα ’χουν μέρος να θαφτούν;» Σέρνεται ως κωδικός η μελέτη 

σκοπιμότητας για νέο νεκροταφείο… την ώρα που το ήδη κορεσμένο- υφιστάμενο 

βρίσκεται στη μέση του χωριού με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. 

Πώς να εξηγήσει κανείς το γεγονός ότι ο Δήμος ξεκίνησε παρά τις προεκλογικές 

εξαγγελίες την επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης με 60.000 

χιλιάδες ευρώ και την πάσαρε στην ΚΩΑΝ για να την αναθέσει με τις γνωστές 

διαδικασίες με 74.000 ευρώ; Μέχρι και σήμερα, τίποτα. 

Η κοινωνική σας πολιτική αποτυπώνεται στους για τέταρτη φορά 

επαναλαμβανόμενους κωδικούς των 40.000 ευρώ για τρόφιμα για τους άπορους που 

δεν τους αγγίξατε. Γιατί η πρόνοια, η αλληλεγγύη δεν είναι στο DNA σας. Αλλεργία 

έχετε και με τον πρωτογενή τομέα και γενικώς με ότι παράγει. 

30.000 χιλιάδες για τη στέγαση του ΕΕΕΚ, σας είπα για το στέγαστρο τύπου κοτέτσι 

με τη λαμαρίνα. Αυτό είναι στοιχείο πολιτισμού. Του δικού σας πολιτισμού απέναντι 

στα παιδιά με αναπηρίες. 

Ένα αστείο ποσό για την αγορά ακινήτου για την ανέγερση πολιτιστικού κέντρου 

στην δημοτική κοινότητα Κω ενώ η μίσθωση χώρου που λάβατε δεν έχει ακόμα 

ανακληθεί. 

Όπως στοιχείο πολιτισμού είναι η αήθης, η πρωτόγνωρη στα τοπικά χρονικά 

επίθεση της αντιδημάρχου πολιτισμού στον Γιάννη τον Φραγκούλη και την οικογένεια 

του. Επίθεση που θα χρειαστεί να την εξηγήσουν ειδικοί επιστήμονες… 

Επί 4 προϋπολογισμούς ένδειξη εμπαιγμού στην εργαζόμενη κεφαλιανή Μάνα ο 

κωδικός για τον παιδικό σταθμό Κεφάλου. 

Ξαναβλέπω εκείνη τη μνημειώδη σύμβαση με το ΔΙΙΚ που υποτίθεται ότι 

υπογράψατε… και να οι φωτογραφίες και τα δελτία Τύπου. Παρά τις υπογραφές που 

μπήκαν -στα ψέματα -δεν θα υλοποιηθεί ποτέ αφού ποτέ δεν ελήφθη η σχετική 

απόφαση. 

Έχετε το θράσος να εγγράφετε κωδικό 15.000 ευρώ για μελέτη κλειστού στον Δίκαιο. 

Βρε αθεόφοβοι, που θα το κάνατε το κλειστό που δώσατε δήθεν το ακίνητο για νέο 

νοσοκομείο και υποτίθεται ότι θα παίρνατε το ακίνητο του υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης; Το Γενάρη του 2022 μας είπατε ότι θα καθαρογραφεί η απόφαση για την 
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μεταγραφή στο Δήμο της Κω. Πόσοι Γενάρηδες θα περάσουν για τα διαρκείας ψέματά 

σας και την εξαπάτηση του δημοτικού συμβουλίου; 

ΦΟΔΣΑ ΑΕ: Κύριε Χρυσόπουλε, οι 500.000 χιλιάδες ευρώ που εγγράψατε ως ετήσια 

συνδρομή -γιατί φοβάστε την κατακραυγή του κόσμου - είναι στραγάλια μπροστά στα 

3.εκ ευρώ που ψήφισε ο κύριος Νικηταράς ως μέλος του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ. Να σας 

στείλω την απόφαση; Ψήφισε 3 εκ ευρώ ετήσια συνδρομή για το 2023! Μεταξύ των 

οποίων 1 εκ. ευρώ για το νέο χαράτσι -λέγε το τέλος ταφής- για το οποίο εγκαίρως σας 

ζητήσαμε να πάρετε θέση και τηρήσατε σιωπή ιχθύος. 

Ξέρετε τι άλλο ψήφισε ο κύριος Νικηταράς στην ίδια απόφαση; Ψήφισε δύο 

κωδικούς για μια μελέτη που θα γίνει στην Κω. Ξέρετε με ποιο ποσό; Σας ενημερώνω: 

0,00 € ο ένας και 0,00 € ο άλλος. 

Μας είπε ο κύριος Χόνδρος ότι οι ΦΟΣΔΑ είναι νόμος του κράτους άρα και οι 

αποφάσεις τους πρέπει να εκτελούνται πολύ περισσότερο όταν τις ψηφίζει, ως 

πειθήνιο όργανο, ο Δήμαρχός του. Δώστε λοιπόν 3 εκ ευρώ πριν ακόμα παραχωρηθεί ο 

ΧΥΤΑ στον ΦΟΣΔΑ.  

Ειρήσθω εν παρωδώ ο κύριος Χόνδρος στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είπε για 

μένα ότι είναι ντροπή που καταγγέλλω στους δημότες την διασπάθιση του δημοτικού 

χρήματος, για τα deals, τις απευθείας αναθέσεις των 800.0000 ευρώ σε ιδιώτη στο 

όνομα της ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας. Θυμάστε που μιλούσαμε για 

οργανωμένο εν εξελίξει σχέδιο; 1,5 εκ. ευρώ θα διαθέσετε για το 2023!  

Απαντώ λοιπόν στον κύριο Χόνδρο (και από δω και πέρα θα απαντώ σε όλα): η μη 

καταγγελία τέτοιων πρακτικών συνιστά συνέργεια. Και συνεχίζω. Ντροπή για μένα είναι 

κύριε Χόνδρε είναι να παίρνεις ένα ή και δύο μισθούς και να παραδίδεις ένα Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο ουσιαστικά «νεκρό». 

Θα τα αναλύσουμε στο επόμενο θέμα. Επίσης ντροπή είναι -όντας δημοτικός 

σύμβουλος - να διορίζεται συγγενικό σου πρόσωπο στο παραμάγαζο της ΚΩΑΝ. Όπως 

επίσης ντροπή είναι να προαναγγέλλεις ως πρόεδρος μιας ΑΕ προγραμματική σύμβαση 

με την ΑΕ- παραμάγαζο μιλάω για αυτή στην οποία προσλήφθηκε το συγγενικό σας 

πρόσωπο. 

Επίσης, ελπίζω η δημοτική τηλεόραση να παίξει το απόσπασμα αυτό, όπως έπαιξε 

και τα περί ντροπής του κυρίου Χόνδρου. Και βέβαια, για να επανέλθω, δεν ξεχνάτε την 

χρεωκοπημένη ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ. Άλλες 200.000 χιλιάδες ευρώ προστίθενται στο 1.100 εκ. 
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ευρώ που ήδη πήρε από το ταμείο του Δήμου. Ξεχάσατε όμως τα δημοτικά τρένα… σαν 

να μην υπάρχουν. Και αν υπάρχουν που τα έχετε; Στα αζήτητα προφανώς. Όπως 

ξεχάσατε για πρώτη φορά ανασφάλιστα τα αυτοκίνητα του Δήμου! Ξεχάσατε την 

χρηματοδότηση για τις παιδικές χαρές. Για να φυλάξετε δε τα νώτα σας βγάλατε δελτίο 

Τύπου περί επικινδυνότητας τους και υποτίθεται ότι τις κλείσατε!!! 

Πού είναι το σχέδιό σας για τη Ζιά που κάθε χρόνο κάνετε παράταση του χώρου – 

πάρκινγκ που δεν μπορεί να πάρει άδεια λειτουργίας. Και εκεί μας αποκρύψατε το 

εξώδικο περί καταπάτησης… Μηδενίζετε και τον κωδικό περί οργανωμένου χώρου 

στάθμευσης. 

Βάλτε να δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη του κυρίου Νικηταρά για το πάρκινγκ 

στην Κάζα Ρομάνα. Και εκεί μας αποκρύψατε το εξώδικο που απεστάλη από τους 

ιδιοκτήτες. Βάλτε το βίντεο … αυτό θα μείνει στους χειροκροτητές του τίποτα. 

Ξεχάσατε τη ΒΙΜΕΛ, τον Ενιαίο Φορέα Τουρισμού, την ΑΤΕΚΑ που δεν έχετε ακόμα 

καταβάλει το ποσό για την εκκαθάρισή της. Όπως ξεχάσατε να φέρετε το θέμα του 

Κέντρου Υγείας Αντιμάχειας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε πίστεψα για άλλη μια φορά 

Θεοδόση και την πάτησα για ακόμα μια φορά. 

Ο μόνος κωδικός που δούλεψε (εξαιρούνται οι απευθείας αναθέσεις) ήταν η αμοιβή 

του πραγματογνώμονα για τους ποδηλατοδρόμους στην Αβέρωφ – Κανάρη για να 

διορθώσετε τα λάθη του 2010 με τις μεζούρες και την ομηρία των εργαζομένων του 

Δήμου. Πάλι εις βάρος των δημοτών. 36.000 ευρώ για να ανακαλέσετε τις ίδιες τις 

κατηγορίες σας. 

Μηδενίζετε τον Κωδικό για τη μελέτη της παλιάς ΑΒΙΚΩ που σταδιακά και 

προδιαγεγραμμένα φοβάμαι ότι θα έχει την τύχη της νέας. Πόσο μελάνι χύθηκε… Ούτε 

μια δήλωση για την τιμή των όπλων… Χαρακτηριστική η στάση σας όταν επί των 

ημερών σας κατεδαφίστηκε και όταν προ ημερησίας σας ζήτησα να πάρετε θέση. 

Πόσες νέες νέες ΑΒΙΚΩ θα ζήσει αυτός ο τόπος; Πόσες φορές να μιλήσω για την 

περιβαλλοντική της Αλυκής; Πόσες φορές να μιλήσω για το καρά γιαπί στο Δημαρχείο 

στο Ζηπάρι; Οργανωμένο όλο αυτό το σύστημα γιατί τελικά ήμουν αφελής να πιστεύω 

ότι πρόκειται μόνο περί ανικανότητας και να λέω «ότι πιάνετε στα χέρια σας το καίτε».  

Πάει και ο Ναυτικός Όμιλος. Τυχαίο που το αφαιρέσατε ως θέμα (τάχα μου θα 

κάνατε ενημέρωση) από την επιτροπή διαβούλευσης; Τί ακριβώς θα τους λέγατε; Ότι 

το διεκδικείτε; Που ξεχάσατε να γράψετε την απόφαση; Που κάνατε τη φιέστα με την 
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παρουσίαση της μελέτης αξιοποίησης που δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο 

ποτέ και που τεχνηέντως περιορίστηκε στα 16 από τα 70 επίμαχα στρέμματα; Τυχαίο 

που δεν είχατε απαρτία στην επιτροπή διαβούλευσης; Πόσο αφελής μπορεί να είναι 

κάποιος για να προσέλθει σε μια συνεδρίαση που ακυρώθηκε και επανήλθε τέλος του 

22 με θέμα το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου γα το 2019- 2023;  

Πεταμένα λεφτά για μπετά. Θυμίζω την πρόταση που καταθέσαμε για το πρώην 

Δημαρχείο Ζηπαρίου. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ευήκοα ώτα. Καμιά ανάπλαση σε 

κανένα από τα εγκαταλελειμμένα λατομεία. Αυτό είναι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο 

σας. Εκεί στον αμίαντο του Οινοποιείου θα το βρείτε ή μήπως και αυτό πάει σε ιδιώτη 

μαζί με τον αμίαντο;  

Όταν σας προτείναμε ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπλαση της Λίμνης Πυλίου 

και την μετατροπή του λατομείου σε θέατρο Βράχου αποκαλέσατε την περιοχή του 

χωριού μου «λάκκο». 

Χωροταξικός σχεδιασμός: μηδέν από μηδέν, μηδέν. Στο έλεος των κλινών και του all 

inclusive το νησί που ξέμεινε από διαβατήριο για Λονδίνο και που ξεχάσατε να 

ψηφίσετε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του 2023 για τον Τουρισμό και… 

θριαμβολογείτε μπροστά στα αποκαΐδια. 

Αν υπάρχει μια απειροελάχιστη αριθμητική – λογιστική κινητικότητα οφείλεται 

κυρίως στις απευθείας αναθέσεις. Δύο τροποποιήσεις ΟΕΥ έγιναν από το 2011. Μία επί 

Καΐσερλη και μία επί Κυρίτση. Για καμία δεν έγινε ανάθεση έναντι 19.500 ευρώ. Ο 

κύριος Νικηταράς έκανε απευθείας ανάθεση και μάλιστα όλως τυχαίως στην ίδια 

εταιρεία που και η ΔΕΥΑΚ ανέθεσε την τροποποίηση του δικού της Κανονισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και αυτός πάλι διαδικασίες απευθείας ανάθεσης. 

Μεταπτυχιακό: Τέτοια πρεμούρα να δώσετε μισό εκατομμύριο στο ΠΑΔΑ για ένα 

αμφιλεγόμενο σε μόρια μεταπτυχιακό από την πίσω πόρτα, την ώρα που η πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας πρότεινε την δωρεάν υλοποίησή του, πρώτη φορά την 

είδα. 

100 φορές σας είπα πώς θα υπογράψετε σύμβαση αφού δεν την περάσατε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο; Ποιος θα υπογράψει το ένταλμα των πρώτων 100.000 ευρώ;  

Σας ρώτησα αν η αποχώρηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας από το 

Δήμο έχει να κάνει με τις μη νόμιμες διαδικασίες που εφαρμόζετε. 100 φορές 

απάντηση δεν πήρα. Να μην σας ρωτήσω πόσα σπίτια ενοικιάστηκαν από τους 
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φοιτητές που θα έφερνε το μεταπτυχιακό και που είναι κρυμμένοι… Φαίνεται ότι 

εκταμίευση δεν μπορέσατε να κάνετε για το 2022 γι αυτό και δεν προϋπολογίζετε ποσό 

για το 2023…. Αφού χρωστάτε ακόμα τα πρώτα 100 χιλιάδες ευρώ για το 2022. 

Αλήθεια πού είναι ο προϊστάμενος / η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας για 

να εισηγηθεί τον προϋπολογισμό ως είθισται; 

Κυρία πρόεδρε, μίλησα περί φορμαλισμού… παραθέτω ενδεικτικά τα παρακάτω 

στοιχεία: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10 εκ. ευρώ σχεδόν σταθερά κάθε χρόνο. 

26 εκ. ευρώ για έργα, μελέτες και πάγιες προμήθειες, δικά σας στοιχεία, για το 2022 

που έφυγε. Δείτε το αστείο ποσό που απορροφήθηκε, παρότι μιλάγατε για οργασμό 

έργων! Για το 2023 προϋπολογίζετε 27 εκατομμύρια. Άτοπη προσέγγιση, εκτός τόπου 

και χρόνου. Αφήνω στους συνδημότες μου τον χαρακτηρισμό που οι ίδιοι επιθυμούν 

για αυτό το γονατογράφημα του «μηδέν άριστα» που το ονομάζετε προϋπολογισμό». 

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

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

εξής: <<Θα ξεκινήσουμε την τοποθέτησή μας με 2 παρατηρήσεις: 

- Η σημερινή συνεδρίαση «με την ψυχή στο στόμα» γίνεται γιατί δεν μπήκατε 

στον κόπο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, όπως ισχυρίζεστε, να 

συνεννοηθείτε με τους συνδυασμούς που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο. 

- Είχαμε στείλει στην προηγούμενη σύγκληση, μια επιστολή που διαβάστηκε 

βέβαια όπως ζητήσαμε από την Πρόεδρο του Συμβουλίου, αλλά δεν έγινε στο 

σύνολο της αποδεκτή, αφού απάντηση για την συνεδρίαση, για τον τρόπο 

δηλαδή που σχεδιάστηκε, δεν πήραμε όπως έπρεπε από την Πρόεδρο, αλλά 

από τον Δήμαρχο που για άλλη μια φορά πήρε τον λόγο για να χαρακτηρίσει 

μαύρες σελίδες ή ημέρες την απουσία της πλειοψηφίας… 

Με την ευκαιρία να μας εξηγήσει ο Δήμαρχος τί θεωρεί μαύρη σελίδα ή ημέρα.  

Την άποψη της πλειοψηφίας ή τον νόμο με τον οποίο εξελέγη που του έδωσε την 

πλειοψηφία στις επιτροπές στις οποίες μέχρι χθες αποφασίζατε τα σπουδαιότερα σαν 

να ήσασταν πλειοψηφία, όπου σήμερα έρχεται το ΣτΕ και ακυρώνει σύνθεση και 

αποφάσεις; Ο έτερος συνέταιρος σας, που σας στήριξε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνεί με 

την γνώμη που εκφράσατε πριν 5 μέρες;  

Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον προϋπολογισμό: 

Δύο στοιχεία:  
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1) Πάει χέρι- χέρι με το Πρόγραμμα δράσης για το 2023 που όπως ομολογήσατε 

στην προηγούμενη συνεδρίαση το 77% είναι copy paste από τον προηγούμενο 

χρόνο, αφού αυτό το μεγάλο ποσοστό των έργων δεν έχουν ακόμα 

πραγματοποιηθεί. 

2) Δεν ξεφεύγει ρούπι από αυτό που ορίζουν οι εγκύκλιοι, οι διατάξεις ,η 

νομοθεσία, τα μονίμως στενά δημοσιονομικά περιθώρια για τον λαό. Είναι μια 

τραγική επανάληψη σε τοπικό επίπεδο της αντιλαϊκής πολιτικής, που 

προωθείται από τη παρούσα κυβέρνηση αλλά και τις προηγούμενες 

κυβερνήσεις. 

Την ώρα που έχει χαθεί εδώ και μια δεκαετία περίπου το 40% και πλέον του μισθού, 

της σύνταξης και του εισοδήματος των μικρομεσαίων επαγγελματιών και ο 

πληθωρισμός «τρέχει με σπασμένα φρένα» εξανεμίζοντας τα εισοδήματα μας… Την 

ώρα που η πρωτοφανής ακρίβεια σε είδη πρώτης ανάγκης για την επιβίωση των 

οικογενειών μας, οι τιμές στο ρεύμα και στα καύσιμα, η κατάσταση στο δημόσιο 

σύστημα υγείας και σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας είναι αφόρητο βάρος στις πλάτες 

μας… την ώρα που μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση είναι προ των πυλών, ίσως 

και η πιο βαθειά των τελευταίων 15 χρόνων… έρχεται και ο παρών προϋπολογισμός , ο 

οποίος κινείται σε μια αντιλαϊκή κατεύθυνση επιτείνοντας ακόμη περισσότερο τα 

προβλήματα μας, αντί να λάβει υπόψη τις ανάγκες της πλειοψηφίας των κατοίκων του 

νησιού μας και να προσαρμοστεί σε αυτές καθορίζοντας ένα άλλο επίπεδο ζωής με 

επίκεντρο την υπηρέτηση, πάνω απ’ όλα, του παράγοντα άνθρωπος. 

Σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες οι αμοιβές του προσωπικού προβλέπονται μειωμένες ενώ 

αυξάνεται κατά πολύ το κονδύλι των αιρετών και αυτό που αφορά τους ελεύθερους 

επαγγελματίες, δηλαδή τους εργολάβους με άλλες σχέσεις που έρχονται να καλύψουν 

τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, αποτέλεσμα βέβαια της πολιτικής που 

εφαρμόζετε και εσείς ως Δημοτική Αρχή. 

Για να καλυφτούν και να διατηρηθούν οι ανάγκες του Δήμου και των νομικών του 

προσώπων πρέπει να αυξάνεται η εισπραξιμότητα των δικών τους εσόδων. 

Ανταποδοτικά τέλη, φόροι, πρόστιμα κ.ο.κ αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι των 

τακτικών εσόδων και από ό,τι φαίνεται είναι και το πλέον σίγουρο, αφού όπως 

αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό το ποσό των 75 εκ εσόδων δεν είναι πραγματικό! 

Από που θα αντλήσει ο Δήμος αυτά τα έσοδα; Σίγουρα όχι από τους μεγαλο-οφειλέτες 
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που έχουν συσσωρεύσει εδώ και χρόνια κοντά στα 15 εκ ανείσπρακτες οφειλές. Δεν 

είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται. Είναι άλλωστε μέσα στις οδηγίες σύνταξης του 

προϋπολογισμού. Τι εντύπωση δημιουργεί η καταγραφή του; 

Α) Αμαρτία εξομολογουμένη...ουκ έστι αμαρτία! Ούτε η πολιτική βούληση υπάρχει, 

αλλά ούτε ως γνωστό το προσωπικό για να κυνηγήσει τους οφειλέτες. Μέχρι βέβαια να 

έρθει και η παραγραφή. 

Β) Αν πάλι αφαιρέσεις το ποσό από τον προϋπολογισμό το σύνολο φυσικά 

μεταβάλλεται. Άρα συνάδελφοι, τί έχουμε εδώ; Fake προϋπολογισμό; 

Τα νέα δεδομένα στους φετινούς προϋπολογισμούς είναι η τεράστια αύξηση του 

κόστους της ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο), η αύξηση στην εισφορά 

των ΟΤΑ προς τον ΕΣΔΝΑ, η εγγραφή δαπάνης για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων για 

τους Δήμους προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που είχαν «παγώσει» τα 

προηγούμενα χρόνια. 

Εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε ανάλυση μόνο σε τοπικό 

επίπεδο. Οι προϋπολογισμοί και πολλές άλλες αποφάσεις, ενέργειες και πρακτικές των 

Δήμων έχουν άμεση σύνδεση και εξάρτηση με τις επιλογές και κατευθύνσεις των 

εκάστοτε κυβερνήσεων. Έτσι και αυτός ο προϋπολογισμός αντί να προσαρμοστεί στις 

ανάγκες του λαού της Κω, αντιγράφει τα «σκονάκια» της κυβέρνησης που όπως ξέρετε 

έχει ψηφίσει πριν λίγες μέρες έναν προϋπολογισμό που φορτώνει το 95% της 

φορολογίας στον λαό. 

Δυστυχώς αιτήματα-διεκδικήσεις-ανάγκες δεν βρίσκουν διέξοδο και λύση σε ένα 

προϋπολογισμό που αντιγράφει τα ίδια ποσά ακόμα και σε τομείς ευαίσθητους όπως 

προγράμματα για άστεγους, Ρομά, παιδικές χαρές. Αν δεν είναι αυτό μαρτυρία πως δεν 

κουνιέται φύλλο τότε τι είναι; 

Υπάρχουν ποσά, που αφορούν διάφορα έργα τα οποία μεταφέρονται και μάλλον θα 

συνεχίσουν να μεταφέρονται από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό και από έτος σε 

έτος, με μοναδικό στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και εφησυχασμών. Όπως αυτό με 

τον αμίαντο, για το λαογραφικό μουσείο το ΧΑΝΙ κ.α.  

Όμως υπάρχουν ορισμένα που έχουν προεξέχοντα χαρακτήρα. Π.χ τα ποσά για 

πυροπροστασία. Δεν αναφέρομαι μόνο στο ευτελές ποσό των 71 χιλ το οποίο 

παραμένει αμετάβλητο την τελευταία δεκαετία… αλλά και στο ποσό των 142 χιλ για την 

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 
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μονάδες του Δήμου Κω». Πώς μπορείτε άραγε να το δικαιολογήσετε αυτό; Πώς 

μπορείτε να απαλύνετε την αγωνία γονιών-μαθητών-εκπαιδευτικών για την ασφάλεια 

των υπαρχόντων σχολικών κτιρίων; 

Πώς απαντάτε για την ίδια ακριβώς πρόβλεψη για τους αθλητικούς οργανισμούς; 

Αντικατοπτρίζει μήπως τις υποσχέσεις για νέες αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη την Κω;  

Πάμε παρακάτω. ΧΥΤΑ. Από τον μηχανολογικό εξοπλισμό, μελέτες στραγγισμάτων, 

απαλλοτριώσεις κλπ μαζεύεται ένας σκασμός λεφτά... καλά εσείς δεν ήσασταν που 

αποφασίσατε την ίδρυση του ΦΟΔΣΑ Α.Ε. που ως ένας άλλος φορέας ΑΕ θα έλυνε όλα 

τα άλυτα του μεγάλου κεφαλαίου, αυτό των απορριμμάτων που έχουν γίνει θησαυρός 

για μεγάλες επιχειρήσεις, αρκεί να τους ανοίξει τον δρόμο ο Δήμος όπως στην δική μας 

περίπτωση; Για πόσο ακόμα και πόσα ακόμα πρέπει να πληρώσει ο λαός της Κω με την 

τοπική φορολόγηση; Και για εξηγήστε μου. Πριν από δύο βδομάδες ο γενικός 

διευθυντής του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, κ. Χρήστος Γαμβρούλης, δίνοντας μία 

συνέντευξη στην εφημερίδα «Σταθμός» αναφέρθηκε στο ότι από 1-1-2023 ο ΧΥΤΑ 

έρχεται στα χέρια του ΦΟΔΣΑ. Τότε εμείς γιατί προϋπολογίζουμε τόσα πολλά λεφτά για 

τον ΧΥΤΑ; Θέλει μία εξήγηση εδώ το θέμα… 

Άλλο παράδειγμα: κάνατε δηλώσεις, καλέσατε σε συζητήσεις, μιλήσατε με φορείς, 

παραδεχτήκατε το επικίνδυνο του πράγματος… Για την Ζια λέω… Κάτι περιμέναμε να 

δούμε ως μια ένδειξη να μειωθούν οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο μιας 

καταστροφής. Μελέτη έκτακτης ανάγκης Ασφενδιού 5 χιλ, αγορά οικοπέδου για 

στάθμευση ΖΙΑ 10 χιλ, αγορά ακινήτου 5 χιλ. Καλά δεν φοβηθήκατε με τέτοια ποσά 

μήπως μπει ο Δήμος μέσα; Έχουμε καταθέσει ερώτηση στην Βουλή για το θέμα της 

Ζιας, αφού δεν παίρνουμε απάντηση από εδώ…. 

Σχολική στέγη: εδώ ούτε το τραγούδι «brick in the wall» σε λίγο δεν θα μπορούν να 

φωνάξουν οι μαθητές… πού να τον βρουν τον τοίχο; Στα κοντέινερς; Νομίζετε ότι έτσι 

θα σταματήσουν να ζητάνε αυτό που τους αξίζει δηλαδή ένα σύγχρονο σχολείο με όλες 

τις υποδομές, τα παιδιά του ΕΕΕΚ για το οποίο προβλέπεται 18 χιλ για αγορά κτιρίου; 

Ψάξαμε να βρούμε μια μελέτη-έργο ή πρόβλεψη για τις φυσικές υποδομές του νησιού 

όπως νερό (αποθέματα, προστασία, παροχή, αξιοποίηση κλπ) τίποτα ..μόνο μία 

αναφορά για το Λινοπότι που ακολουθεί όμως το παράδειγμα των άλλων έργων, 

δηλαδή αυτό της επανάληψης. 
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Εκεί όμως που κάνετε την διαφορά είναι στα κονδύλια που θα διαθέσετε για την 

τουριστική διαφήμιση. Περίπου 400 χιλ. Οφείλετε να μας δώσετε μια εξήγηση πώς 

εγγράψατε αυτό το ποσό, όταν η Επιτροπή Τουρισμού συνεδρίασε αφού μας είχατε 

στείλει τον προϋπολογισμό…  

Εν πάση περιπτώσει δείχνει ΞΑΝΑ ποιόν θέλετε στην ουσία να στηρίξετε. Ξενοδόχους 

και πρακτορεία που αφού τους έχετε παραδώσει το σύμπαν (όχι μόνοι σας, κι άλλοι 

έχουν προηγηθεί πριν από εσάς), ξεζουμίζουν ανθρώπινο δυναμικό, εκμεταλλεύονται 

καταστρέφοντας την φυσική ομορφιά, έχουν τους δικούς τους οικονομικούς λόγους να 

έχουν την Κω στις πρώτες σειρές ως προορισμό, εσείς ενισχύετε παραπέρα έναν τομέα 

της οικονομίας που είναι ασταθής και άναρχος. Συγχαρητήρια! 

Εντυπωσιακές είναι επίσης οι προβλέψεις για ασφαλτοστρώσεις και φωτισμό. Αφού 

αφήσατε κεντρικούς δρόμους του δήμου και άξονες με λακκούβες και ολοσκότεινους 

π.χ. το μεγαλύτερο κομμάτι του Ψαλιδιού βρίσκεται στο σκοτάδι, του χρόνου -

προεκλογική χρονιά – θα πάει η πίσσα ….σύννεφο.. Για να δούμε όμως…  

Κλείνοντας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τους περισσότερους χαρακτηρίζεται η 

συζήτηση του προϋπολογισμού ως η κορυφαία συνεδρίαση κ.α. Είναι έτσι; Επίτηδες -

κατά την γνώμη μας- δίνονται αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Για να γεννά θετικές προσδοκίες 

για τον λαό ότι δήθεν από τον σημερινό Δήμο, έτσι όπως εξελίσσεται τα τελευταία 

χρόνια με την ευθύνη της πλειοψηφίας, θα λυθούν τα οξυμένα προβλήματα του. 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση είναι αυτονόητο, ότι θα έπρεπε η «κρατική συμμετοχή» 

(χρηματοδότηση και ενίσχυση των Δήμων από τον κρατικό κορβανά) να είναι 

πολλαπλάσια της αναφερόμενης, ούτως ώστε το «βάρος» της είσπραξης των εσόδων 

να μη μετακυλύεται από το «κράτος» στους Δήμους και στη συνέχεια απ’ αυτούς στους 

δημότες. Θα έκαναν έτσι πιο «εύκολη» τη ζωή των πολιτών. Θα μπορούσαν να 

σχεδιαστούν άλλα έργα.  

Δεν μας παίρνει χρονικά να σχολιάσουμε ένα σωρό άλλα ζητήματα και ελλείψεις που 

ανακαλύψαμε στα νούμερα του προϋπολογισμού. Μπορεί να παίρνετε τα «μπράβο» 

σας από το παρατηρητήριο και τους επιτρόπους, το χειροκρότημα όμως δεν θα το 

ακούσετε από τον κόσμο που περνά δύσκολα παρόλο τις προσπάθειές του να βγάλει το 

ψωμί του με κόπο και βάσανα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε εμείς για την 

αποτελεσματικότητά σας. Οι τελευταίες παραιτήσεις συνεργατών-στελεχών είναι πιο 

αποκαλυπτικές και «πιπεράτες» ειδησεογραφικά.  
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Ωστόσο μια νέα χρονιά έρχεται. Η Λαϊκή Συσπείρωση πιστεύει πως οι εργαζόμενοι, οι 

βιοπαλαιστές έχουν πλέον αρκετή πείρα για να συγκρίνουν ανάμεσα σε αυτό που ζουν 

και που γίνεται όλο και πιο αβίωτο κι αδιέξοδο και σ' αυτό που μπορούν να ζήσουν 

ικανοποιώντας σύγχρονες ανάγκες. 

Ο λαός μπορεί να παρέμβει αποφασιστικά στις εξελίξεις, να βάλει στο επίκεντρο της 

διεκδίκησης τις δικές του ανάγκες. Μπορεί να ξεπεράσει εκβιασμούς, παγίδες και 

ψεύτικα διλήμματα και να κάνει πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον 

λαό». Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζει>>. 

Στο σημείο αυτό τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος, κ. Νικηταράς Θεοδόσης, ο οποίος 

έκανε την τοποθέτησή του και έδωσε απαντήσεις . 

Ακολούθως τοποθετήσεις έγιναν από τον Αντιδήμαρχο, κ. Πη Σταμάτιο, την 

δημοτική σύμβουλο, κα Πη Βασιλεία, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Χόνδρο 

Κωνσταντίνο, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Σιφάκη Ηλία, την Αντιδήμαρχο, κα Βλάχου 

Σεβαστή, την δημοτική σύμβουλο, κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη, τον 

Αντιδήμαρχο, κ. Καμπουράκη Σταμάτιο, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Γερασκλή Δαυίδ, 

την Αντιδήμαρχο, κα Κασσιώτη Γεωργία, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Κρητικό Αντώνιο, 

τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Φραγκούλη Ιωάννη, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Ζερβό 

Εμμανουήλ, τον Αντιδήμαρχο, κ. Καλλούδη Ιωάννη, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. 

Μαραγκό Σεβαστιανό, τον Αντιδήμαρχο, κ. Αβρίθη Παναγιώτη και τον πρόεδρο της 

Κοινότητας Κεφάλου, κ. Κοκαλάκη Γεώργιο. 

Στο σημείο αυτό και λόγω του ότι η συνεδρίαση ήδη είχε διαρκέσει σχεδόν έξι ώρες, 

η Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα να μην γίνουν δευτερολογίες από κανέναν και να 

προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην ψήφιση του θέματος. Η πρόταση αυτή έγινε 

αποδεκτή. Άρα 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 155 έως 162 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 65, 67, 72, 86, και 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

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 άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 143/28-6-2014, Τεύχος Πρώτο). 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 189 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 

133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 77 

«Προϋπολογισμός Δήμων» του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/23-7-2013, Τεύχος Πρώτο) και τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 12 «Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού» 

του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 

(ΦΕΚ 134/9-8-2019, Τεύχος Πρώτο. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17-5/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και 

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/15-6-1959, Τεύχος Πρώτο). 

7. Την ΚΥΑ με αριθμό οικ. 49039/25-7-2022 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 μερική τροποποίηση της υπ’ 

αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης» (ΦΕΚ 3976/26-7-2022, Τεύχος Δεύτερο). 

8. Την με αριθμό πρωτ. 2/132731/ΔΠΓΚ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με 

ημερομηνία 13-7-2022 με θέμα «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 

οικονομικού έτους 2023» (με ΑΔΑ ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ). 
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9. Την με αριθμό πρωτ. 3587/15-12-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 του φορέα με 

την επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΩ (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 30354/16-12-2022). 

10. Τις με αριθμό 153, 154, 155 και 156/2022 αποφάσεις του Δ.Σ. περί καθορισμού των 

τελών για το έτος 2023 Δήμου Κω. 

11. Την με αριθμό 3/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 

Προσχεδίου Προϋπολογισμού 2023» (με ΑΔΑ 67ΒΖΩΛΕ-ΗΝΗ). 

12. Την με αριθμό 159/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω με θέμα 

«Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων) 

Δήμου Κω έτους 2023 (με ΑΔΑ ΡΕΛΜΩΛΕ-20Ο). 

13. Την με αριθμό 485/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω με θέμα 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων 

– εξόδων Δήμου Κω, οικονομικού έτους 2023» (με ΑΔΑ ΩΤΓ3ΩΛΕ-ΓΒ8). 

14. Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κω (πίνακας στοχοθεσίας) 

έτους 2023. 

15. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη πρόταση από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. 

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

17. Τη συζήτηση που προηγήθηκε. 

18. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί εικοσι-επτά (27) 

συμμετεχόντων και συνδεδεμένων δημοτικών και τοπικών συμβούλων, ΥΠΕΡ1  της 

πρότασης ψήφισαν δεκαπέντε (δεκατέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι και ο πρόεδρος 

της Κοινότητας Αντιμάχειας, κ. Φραζής Νικόλαος). Μειοψήφησαν οι δημοτικοί 

σύμβουλοι: 1. κ. Κυρίτσης Γεώργιος, 2. κ. Γερασκλής Δαυίδ, 3. κ. Ζερβός Εμμανουήλ, 

4. κ. Κρητικός Αντώνιος, 6. κ. Μαραγκός Σεβαστιανός, 7. κα Πη Βασιλεία, 8. Κ. 

Σιφάκης Ηλίας, 9. κα Ρούφα Ιωάννα, 10. κα. Κάννη Καλλιόπη, 11. κ. Φραγκούλης 

                                              
1  Γίνεται μνεία ότι 
Εμφανίσεις-Συνδέσεις: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης 
εμφανίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) κ. Κυρίτσης Γεώργιος, 2) κ. Γερασκλής Δαυίδ, 3) κ. Κρητικός 
Αντώνιος, 4) κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη και 5) κα Πη Βασιλεία και συνδέθηκαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι 6) κ. Ζερβός Εμμανουήλ, 7) κ. Μαραγκός Σεβαστιανός και 8) κ. Κιάρης Μηνάς. 
Αποσυνδέσεις: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν ήταν 
συνδεδεμένος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαΐτης Ιωσήφ. 
Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης 
αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος 1) κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη και αποσυνδέθηκε ο δημοτικός 
σύμβουλος 2) κ. Κιάρης Μηνάς. 

ΑΔΑ: 9Α6ΞΩΛΕ-ΝΥΕ



Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023. 
 

 

 

Απόφαση 166-2022 Δ.Σ. Κω    Σελίδα 47 από 50 

 

Ιωάννης και 12. κα Μακρή Κυριακή. ΚΑΤΑ ψήφισε επίσης ο πρόεδρος της 

Κοινότητας Κεφάλου, κ. Κοκαλάκης Γεώργιος (13). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Κω οικονομικού έτους 

2023 (όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

απόφασης) και έχει καταρτιστεί από την Οικονομική Επιτροπή, ο οποίος 

ανακεφαλαιωτικά ισοσκελισμένος, έχει ως εξής: 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ: 

 

Κωδι
κός 

Περιγραφή 

Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) 
Οικ. έτος 
2023 

Προϋπολογισθέ 
ντα μέχρι την 
31/10/2022 

Βεβαιωθέντα 
μέχρι την 

31/10/2022 

Εκτιμήσεις 
Εισπραχθέντ

ων 31/12/ 
2022 

Ψηφισθέντα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.056.241,92 15.378.056,63 17.744.650,41 18.264.963,85 

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
701.885,08 653.001,76 793.001,76 701.885,08 

02 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
250.000,00 247.650,03 247.650,03 250.000,00 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
5.899.486,64 3.544.835,81 4.785.758,45 5.400.807,42 

04 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.679.800,00 3.214.058,41 3.529.519,97 3.066.000,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 450.000,00 385.256,42 446.000,00 430.000,00 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 7.950.930,20 7.325.749,40 7.818.930,20 8.283.341,35 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 124.140,00 7.504,80 123.790,00 132.930,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.891.590,57 2.937.892,26 3.745.412,05 7.847.412,04 

11 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
500,00 2.440,00 2.440,00 500,00 

12 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

633.413,72 668.602,62 810.050,72 481.967,13 

13 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
7.685.737,31 1.702.078,10 2.274.947,98 6.909.883,14 

14 
ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 
33.034,13 0,00 18.973,35 13.061,77 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
112.405,41 232.380,76 259.000,00 111.000,00 
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16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 426.500,00 332.390,78 380.000,00 331.000,00 

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) 

ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ 

1.431.000,00 1.989.535,69 1.886.135,27 1.488.161,48 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.398.000,00 1.815.857,05 1.831.870,27 1.455.161,48 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 33.000,00 173.678,64 54.265,00 33.000,00 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 
18.956.049,00 16.657.605,56 295.384,71 19.062.633,52 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 2.300.000,00 0,00 0,00 2.320.191,82 

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 

ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 
16.656.049,00 16.657.605,56 295.384,71 16.742.441,70 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

5.213.477,00 3.271.307,41 4.651.166,75 5.236.992,56 

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
4.408.379,00 2.788.065,95 4.139.925,65 4.577.465,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 186.000,00 31.843,56 59.843,56 216.000,00 

43 
Έσοδα προς απόδοση σε 

Τρίτους (Νομικά ή Φυσικά 
πρόσωπα) 

619.098,00 451.397,90 451.397,54 443.527,56 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 22.661.442,81 22.661.442,81 22.661.442,81 24.000.000,00 

51 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
22.661.442,81 22.661.442,81 22.661.442,81 24.000.000,00 

Σύνολα: 74.209.801,30 62.895.840,36 50.984.192,00 75.900.163,45 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ: 

 

Κωδ Περιγραφή 

Προηγούμενο Οικ. έτος (2022) 
Οικ. 

έτος 2023 

Προϋπολογισθέ 
ντα μέχρι την 
31/10/2022 

Ενταχθέντα 
μέχρι την 

31/10/2022 

Εκτιμήσεις 
Πληρωθέντων 
31/12/ 2022 

Ψηφισθέντα 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 26.243.457,89 13.679.944,34 17.397.398,45 27.608.094,22 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.655.930,11 7.266.022,48 8.787.699,17 9.994.931,25 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.967.462,72 358.457,70 882.154,93 3.552.559,12 

62 Παροχές τρίτων 4.041.419,92 2.183.780,07 2.522.453,49 5.013.815,13 

63 Φόροι - Τέλη 260.100,00 204.979,30 223.148,64 246.550,00 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.138.713,70 274.161,30 787.259,03 1.318.567,15 

65 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 

πίστης 
108.374,96 172,20 172,20 105.374,96 
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66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.031.241,01 724.994,15 821.703,69 2.572.709,70 

67 
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 

σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές -
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 

4.654.715,47 2.665.896,41 3.371.326,57 4.658.086,91 

68 Λοιπά έξοδα 385.500,00 1.480,73 1.480,73 145.500,00 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25.849.111,18 3.306.267,06 3.999.832,00 26.957.889,67 

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 
8.096.414,98 1.425.332,16 1.715.088,87 7.258.645,93 

73 Έργα 15.871.065,75 1.861.934,90 2.246.491,14 17.984.801,10 

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 

και ειδικές δαπάνες 
1.881.630,45 19.000,00 38.251,99 1.714.442,64 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 22.076.599,53 3.904.202,80 5.586.961,55 21.301.229,69 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.551.242,79 1.287.995,14 1.281.962,29 642.644,69 

82 Λοιπές αποδόσεις 4.713.277,00 2.616.207,66 4.304.999,26 4.760.112,56 

83 Έκτακτα έξοδα ΠΟΕ 
    

85 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα 
Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 

15.812.079,74 0,00 0,00 15.898.472,44 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 40.632,70 0,00 0,00 32.949,87 

91 

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των 
ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία 

νέων μη προβλεπόμενων στον 
προϋπολογισμό 

40.632,70 0,00 0,00 32.949,87 

Σύνολα: 74.209.801,30 20.890.414,20 26.984.192,00 75.900.163,45 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                                          

ΕΣΟΔΑ                                                                                                           ΕΞΟΔΑ 

Κωδικός Περιγραφή 

Οικ. έτος 2023 

Κωδικός Περιγραφή 

Οικ. έτος 2023 

Ψηφισθέντα Ψηφισθέντα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 18.264.963,85 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 27.608.094,22 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.847.412,04 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 26.957.889,67 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

1.488.161,48 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 21.301.229,69 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 19.062.633,52 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 32.949,87 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

5.236.992,56       

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 24.000.000,00 

Γενικά Σύνολα: 75.900.163,45 Γενικά Σύνολα: 75.900.163,45 
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 Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί αρμοδίως στον Ελεγκτή Νομιμότητας για να 

ενεργήσει τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 266, παρ. 7 του Ν. 

3852/2010). 

 Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως ψηφίσθηκε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και 

δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα 

(άρθρο 266, παρ. 6 του Ν. 3852/2010). 

 

 

Αφού   συντάχθηκε  &  αναγνώσθηκε  η  απόφαση  αυτή,  η  οποία  έχει  καταχωρηθεί  στο  22ο  πρακτικό  της  από   
31-12-2022 ειδικής τακτικής μεικτής (δια 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 

  Μήτρου Εμμανουήλ 

  Χατζηνικολάου Νικόλαος 

  Χατζηχριστοφής Παναγιώτης 

  Χόνδρος Κωνσταντίνος 

  Χρυσόπουλος Αλέξανδρος 

  Πης Σταμάτιος 

  Κυρίτσης Γεώργιος 

  Γερασκλής Δαυίδ 
  Ζερβός Εμμανουήλ 

  Κρητικός Αντώνιος 

  Μαραγκός Σεβαστιανός 

  Πη Βασιλεία 

  Σιφάκης Ηλίας 

  Ρούφα Ιωάννα 

  Κάννη Καλλιόπη 

  Φραγκούλης Ιωάννης 

  Μακρή Κυριακή 

  Κοκαλάκης Γεώργιος 
(πρόεδρος Κοινότητας Κεφάλου) 

  Φραζής Νικόλαος 
(πρόεδρος Κοινότητας Αντιμάχειας) 
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