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Απόφαση 20 

Που έχει καταχωρηθεί στο  22οο   Πρακτικό της από 1133--22--22002233 τακτικής  μεικτής (δια ζώσης και με 

τηλεδιάσκεψη),  συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, 

ως ακολούθως: 
 
 

Σήμερα στις δεκατρείς (13) Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, 
συνήλθε σε 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. 2868/8-2-2023 πρόσκληση για συνεδρίαση που εκδόθηκε από την Πρόεδρο και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Δήμαρχο αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 284 του Ν. 
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο) για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων 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) ο οποίος κλήθηκε νόμιμα και 
3) Αβρίθης Παναγιώτης αναιτιολόγητα δεν προσήλθε 
4) Βλάχου Σεβαστή 2) Παρισίδη Σμαράγδη (αντιπρόεδρος) 
5) Ζαχαρός Κωνσταντίνος 3) Σιφάκης Ηλίας, 
6) Καλλούδης Ιωάννης οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και 
7) Καμπουράκης Σταμάτιος αιτιολογημένα δεν προσήλθαν. 
8) Κασσιώτη Γεωργία  
9) Μανιάς Βασίλειος  
10) Μήτρου Εμμανουήλ  
11) Χατζηνικολάου Νικόλαος  
12) Χατζηχριστοφής Παναγιώτης  
13) Χόνδρος Κωνσταντίνος  
14) Χρυσόπουλος Αλέξανδρος                  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
15) Πης Σταμάτιος                  Φραζής Νικόλαος (Αντιμάχεια) 
16) Κυρίτσης Γεώργιος  
17) Γερασκλής Δαυίδ  
18) Ζερβός Εμμανουήλ  
19) Κιάρης Μηνάς  
20) Κρητικός Αντώνιος  
21) Μαραγκός Σεβαστιανός  
22) Μουζουράκης Θεόφιλος  
23) Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη  
24) Πη Βασιλεία  
25) Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ  
26) Ρούφα Ιωάννα  
27) Κάννη Καλλιόπη  
28) Σαΐτης Ιωσήφ  
29) Φραγκούλης Ιωάννης  
30) Μακρή Κυριακή  
31)   
32)   
33)   

 

Θέμα 1ο: Έγκριση δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 

– δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022 και αξιολόγηση των στόχων του 

πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου 2022 

σωρευτικά. 
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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 426/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που εστάλη στους δημοτικούς συμβούλους για το συγκεκριμένο θέμα και έδωσε το 

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

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος αναφέρθηκε στην με αριθμό 

πρωτ. 18773/8-8-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω προς 

την Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει ως εξής: 

…..«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 
του Ν. 4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την 
Οικονομική Επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, 
διαμορφώνοντας πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. 
40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία 
περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα 
προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-
δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.  
       Η Οικονομική Επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του 
Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από 
την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα 
ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του 
Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.  

Στην περίπτωση που η Οικονομική Επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του 
δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την 
εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα 
έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό 
Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την 
οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως 
περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 
προϋπολογισμός. Ειδική αναφορά γίνεται και στις αποκλίσεις που εμφανίζονται σε σχέση με 
τους στόχους που τέθηκαν στον πίνακα στοχοθεσίας ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται 
στην ΚΥΑ 34574/18 σε συνδυασμό με τα έγγραφα 44485/18, 65270/18, 61528/2020 και 
80438/3-11-2021. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με 
απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε 
αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 
διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (πρόγραμμα Διαύγεια). Οι σχετικοί 
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αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην 
υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
277 του Ν 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους 
συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών 
Υπηρεσιών με την συνδρομή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα 
πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα 
βιβλία του Δήμου μας. 

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική Επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους 
πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα 
προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του Β’ 
τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων. 
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών.  
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού. 
4. Έγγραφο υπολογισμού αποκλίσεων. 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/-30/06/2022 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 15.756.951,92 6.885.145,17 43,70 6.545.572,90 41,54 95,07 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 701.885,08 646.801,72 92,15 307.229,45 43,77 47,50 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 250.000,00 133.501,29 53,40 133.501,29 53,40 100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5.899.486,64 553.502,67 9,38 553.502,67 9,38 100,00 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.679.800,00 461.541,80 27,48 461.541,80 27,48 100,00 

05 Φόροι και εισφορές 450.000,00 197.223,52 43,83 197.223,52 43,83 100,00 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 6.651.640,20 4.889.324,52 73,51 4.889.324,52 73,51 100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 124.140,00 3.249,65 2,62 3.249,65 2,62 100,00 

1 Έκτακτα έσοδα 10.332.462,57 1.525.881,75 14,77 1.525.881,75 14,77 100,00 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 943.865,72 449.912,70 47,67 449.912,70 47,67 100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 8.816.157,31 794.499,05 9,01 794.499,05 9,01 100,00 

14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες 33.034,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 112.405,41 96.620,76 85,96 96.620,76 85,96 100,00 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 426.500,00 184.849,24 43,34 184.849,24 43,34 100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.431.000,00 1.823.162,89 127,40 1.609.717,50 112,49 88,29 

21 Τακτικά έσοδα 1.398.000,00 1.649.484,25 117,99 1.586.501,80 113,48 96,18 

22 Έκτακτα έσοδα 33.000,00 173.678,64 526,30 23.215,70 70,35 13,37 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 18.956.049,00 16.657.605,56 87,87 174.880,36 0,92 1,05 

31 Εισπράξεις από δάνεια 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 16.656.049,00 16.657.605,56 100,01 174.880,36 1,05 1,05 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5.090.387,00 1.918.291,42 37,68 1.892.491,55 37,18 98,66 

41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 4.408.379,00 1.679.638,39 38,10 1.663.356,43 37,73 99,03 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 186.000,00 22.048,53 11,85 12.530,62 6,74 56,83 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 22.661.442,81 22.661.442,81 100,00 22.661.442,81 100,00 100,00 

Σύνολα εσόδων 74.228.293,30 51.471.529,60 69,34 34.409.986,87 46,36 66,85 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/-30/06/2022 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 26.157.737,61 22.219.760,21 84,95 8.068.389,89 30,85 7.571.731,96 6.413.632,96 24,52 79,49 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.626.794,29 10.314.934,31 97,07 4.671.380,17 43,96 4.575.535,98 3.498.336,99 32,92 74,89 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.967.462,72 2.374.920,44 80,03 479.908,46 16,17 176.298,73 141.580,55 4,77 29,50 

62 Παροχές τρίτων 4.124.419,92 3.475.358,57 84,26 195.196,66 4,73 183.271,57 150.125,47 3,64 76,91 

63 Φόροι - Τέλη 260.100,00 228.750,32 87,95 43.785,58 16,83 39.030,58 39.030,58 15,01 89,14 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.121.489,24 301.754,98 26,91 11.832,43 1,06 11.522,43 4.900,61 0,44 41,42 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστεως 

108.374,96 108.374,96 100,00 172,20 0,16 172,20 172,20 0,16 100,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.021.241,01 1.623.137,97 80,30 420.982,24 20,83 345.060,26 339.156,35 16,78 80,56 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 4.542.355,47 3.407.028,66 75,01 2.244.146,77 49,40 2.239.854,83 2.239.344,83 49,30 99,79 

68 Λοιπά Έξοδα 385.500,00 385.500,00 100,00 985,38 0,26 985,38 985,38 0,26 100,00 

7 Επενδύσεις 26.014.111,18 19.108.310,34 73,45 1.279.635,54 4,92 769.608,00 585.275,09 2,25 45,74 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 

8.125.414,98 4.730.481,16 58,22 646.500,41 7,96 172.561,98 149.776,98 1,84 23,17 

73 Έργα 15.884.065,75 13.492.197,39 84,94 614.135,13 3,87 578.046,02 435.498,11 2,74 70,91 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 
κλπ 

2.004.630,45 885.631,79 44,18 19.000,00 0,95 19.000,00 0,00 0,00 0,00 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 
προβλέψεις 

21.995.869,53 6.183.789,79 28,11 3.210.545,03 14,60 2.617.835,16 2.571.711,14 11,69 80,10 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.551.242,79 1.551.242,79 100,00 1.551.242,79 100,00 1.278.393,01 1.247.393,01 80,41 80,41 

82 Αποδόσεις 4.632.547,00 4.632.547,00 100,00 1.659.302,24 35,82 1.339.442,15 1.324.318,13 28,59 79,81 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 15.812.079,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 60.574,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολα δαπανών 74.228.293,30 47.511.860,34 64,01 12.558.570,46 16,92 10.959.175,12 9.570.619,19 12,89 76,21 



 
 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 
 

    

Τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

2ο 
Τρίμηνο2022 

Μεταβολή % 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.802.926,30 19.304.031,71 19.236.462,58 -0,35 

1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη 
κλπ 

16.655.870,58 17.128.947,97 17.061.364,31 -0,39 

2 Απαιτήσεις από Ελληνικό 
Δημόσιο 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Λοιπές απαιτήσεις 2.147.055,72 2.175.083,74 2.175.098,27 0,00 

B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 22.661.442,82 24.983.622,95 24.839.367,68 -0,58 

1 Ταμείο 146.208,50 2.905.782,70 1.658.466,88 -42,93 

2 Καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας 

22.515.234,32 22.077.840,25 23.180.900,80 5,00 

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

498.500,50 498.500,50 498.500,50 0,00 

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

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

3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
ενεργητικού 

0,00 0,00 0,00 0,00 

            

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

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

1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
σε τράπεζες 

112.748,91 112.748,91 112.748,91 0,00 

2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
σε τράπεζες 

0,00 0,00 0,00 0,00 

B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.557.958,18 2.868.955,30 2.846.469,66 -0,78 

1 Προμηθευτές 808.711,63 933.626,95 1.297.529,22 38,98 

2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 138.130,71 129.236,97 189.909,88 46,95 

3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί -1.947,84 -2.272,48 256.840,39 -11.402,21 

4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

613.063,68 1.808.363,86 1.102.190,17 -39,05 

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
(πληρωτέα) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
παθητικού 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

      

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των 
εσόδων του προϋπολογισμού έχει εκτελεστεί το 46,36 % (εισπραχθέντα ύψους 34.409,986,87 
ευρώ) και από το σύνολο των δαπανών το 12,89 % (πληρωθέντα ύψους 9.570.619,19 ευρώ ). 
Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το 44,77 % 
(εισπραχθέντα ύψους 33.420.635,97 ευρώ) και ως προς το σκέλος των δαπανών το 13,77 % 
(πληρωθέντα ύψους 10.283.176,98 ευρώ). 

1) Τα ίδια έσοδα του Δήμου μας ανέρχονται σε 3.547.435,88 €, ενώ ο στόχος που είχε 
τεθεί ήταν 3.677.229,00 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους -129.793,12 € (ποσοστό 
ύψους -3,53 %). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 
174.880,36 €, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 191.758,36 €, και εμφανίζεται αρνητική απόκλιση 
ύψους -16.878,00 € (ποσοστό ύψους -8,80 %). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων 
ΠΟΕ είναι αρνητική και ανέρχεται σε ποσοστό ύψους -3,79 %.  
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2) Το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 11.748.544,06 € 
και τα διαθέσιμα της 31/12/2021, σε 22.661.442,81 € και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα 
σε 34.409.986,87 € ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 32.414.632,95 €, εμφανίζεται θετική 
απόκλιση ύψους 1.995.353,92 € (6,16 %).  

3) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β΄ τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο 
δεσμεύσεων ανέρχονται σε 3.015.951,27 € ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.850.000,00 €. 

4) Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 9.570.619,19 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 
13.588.465,00 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους -4.017.845,81 € (ποσοστό ύψους -
29,57 %).  

5) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως 
προβλέπεται ανέρχεται σε 6.013.199,73 €. 

6) Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως 
προβλέπεται, ανέρχεται σε 4.847.248,46 € και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με 
τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων ) και είναι 
14,95 %».  

 

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

με αριθμό πρωτ. 18774/8-8-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Κω προς την Οικονομική Επιτροπή, που αφορά την αξιολόγηση των στόχων του πίνακα 

στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κω Β΄ τριμήνου 2022 σωρευτικά, το 

οποίο έχει ως εξής: 

…. «Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και 
συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος 
εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία 
πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε 
ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους 
και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.  
Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπό-ομάδες, οι οποίες αποτελούν 
ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Η διαφορά των 
στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της 
εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών 
διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη 
διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος 
της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτος, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος 
διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου μέσω της 
υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη 
λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε 
ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού. Στις περιπτώσεις που το χρηματικό υπόλοιπο δεν ισούται 
με τα διαθέσιμα της προηγούμενης χρήσης , η ενδεχόμενη διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγέθη 
μεταβάλει ισόποσα και αντίστροφα και τον στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. 
Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το 
Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός 
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μηνός από τη λήξη του τριμήνου , τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το 
Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της 
απόκλισης.  
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι στόχοι συνολικά των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και 
«Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε 
σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλεια του ΟΤΑ παρέχοντας του τη δυνατότητα 
χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών. 
Για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, λήφθηκαν υπόψη οι 
οδηγίες της ΚΥΑ 34574/20-7-2018 του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, του εγγράφων 
44485/6-8-2018, 65270/19-11-18 και 80438/3-11-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και η 
χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η 
εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να 
αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης το 
πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την 
έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, 
περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. 
Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος Κω προέβη στην κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας όπως 
αυτός προβλέπεται στην ΚΥΑ 34574/2018 , ο οποίος εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με 
την υπ΄ αρ. 225/17-12-2021 απόφαση και ελέγχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την 
αρ. πρωτ. 3424/27-1-2022 Απόφαση.  
Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Β΄ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 
2022 συνοπτικά. 

 
Α/Α στήλες 1 2 3 4 

Στοιχεία 

Γραμμή 
ΟΠΔ " Ίδια 

έσοδα" 
(γραμμή 
3α, 3β,4) 

Γραμμή ΟΠΔ " 
Σύνολο 

εσόδων" 
(γραμμή Α.1+ 

διαθέσιμα) 

Γραμμή ΟΠΔ " 
Σύνολο 

εξόδων"(γραμμ
ή β.1) 

Γραμμή ΟΠΔ " 
Απλήρωτες 

υποχρεώσεις"(γραμ
μή γ.2) 

1. Στόχοι τριμήνου 
2022(€) 

3.868.987,3
6 32.414.632,95 13.588.465,00 1.850.000,00 

2. Εκτέλεση Π/Υ 
τριμήνου 2022(€) 

3.722.316,2
4 34.409.986,87 9.570.619,19 3.015.951,27 

3. Ποσό απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχους τριμήνου 
2022 € -146.671,12 1.995.353,92 -4.017.845,81 1.165.951,27 

4. Ποσοστό απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχους τριμήνου 
2022 € -3,79% 6% -30% 63% 
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ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ 

    

Απόκλιση Εσόδων 1.995.353,92 

Απόκλιση Εξόδων -4.017.845,81 

Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1) 6.013.199,73 

  ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Στόχος  1.850.000,00 

Εκτέλεση 3.015.951,27 

Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον 
Στόχος) (2) 1.165.951,27 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ 

    

Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1) 6.013.199,73 

Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2) 1.165.951,27 

Διαφορά (1) - (2) 4.847.248,46 

Απόκλιση 14,95% 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον εντοπισμό των αποκλίσεων ισχύει: 
• ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος», 
• ως προς το σκέλος των δαπανών, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος», 
• ως προς το ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων μείον Απόκλιση Εξόδων», 
• ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων 
υποχρεώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων στο τέλος κάθε τριμήνου έναντι των αντίστοιχων 
στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων από την γραμμή Γ2, 
• ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση ταμειακού αποτελέσματος 
μείον Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων». 
 
Από την επεξεργασία που κάναμε, προκύπτουν τα εξής: 
1) Τα ίδια έσοδα του Δήμου μας ανέρχονται σε 3.547.435,88 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί 
ήταν 3.677.229,00 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους -129.793,12 € (ποσοστό ύψους -
3,53 %). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 
174.880,36 €, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 191.758,36 €, και εμφανίζεται αρνητική απόκλιση 
ύψους -16.878,00 € (ποσοστό ύψους -8,80 %). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων 
ΠΟΕ είναι αρνητική και ανέρχεται σε ποσοστό ύψους -3,79 %.  
2) Το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε 11.748.544,06 € και τα 
διαθέσιμα της 31/12/2021, σε 22.661.442,81 € και συνολικά τα έσοδα πλέον διαθέσιμα σε 
34.409.986,87 € ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 32.414.632,95 €, εμφανίζεται θετική 
απόκλιση ύψους 1.995.353,92 € (6,16 %).  
3) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β΄ τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων 
ανέρχονται σε 3.015.951,27 € ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 1.850.000,00 €. 
4) Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 9.570.619,19 €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 
13.588.465,00 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους -4.017.845,81 € (ποσοστό ύψους -
29,57 %).  
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5) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως 
προβλέπεται ανέρχεται σε 6.013.199,73 €. 
6) Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως 
προβλέπεται, ανέρχεται σε 4.847.248,46 € και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με 
τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων ) και είναι 
14,95 %». 

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος ζήτησε 

από το Σώμα την έγκριση της δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 

εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος απευθύνθηκε στο Σώμα για τυχόν ερωτήσεις. 

Ερώτηση έγινε από την επικεφαλής της α’ ελάσσονος μειοψηφίας, κα Ρούφα Ιωάννα, 

στην οποία απάντησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος απευθύνθηκε στο Σώμα για τοποθετήσεις. 

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

κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ανέφερε -μεταξύ άλλων- τα εξής: «αποδεικνύεται ότι 

δεν πήγατε καλά. Και δεν πήγατε καλά γιατί πολύ απλά δεν κουράζεστε. Δεν θέλετε να 

κουράζεστε. Ή συμβαίνει αυτό που συνέβη πριν από λίγο. Ήρθε η εισήγηση αλλά δεν είναι 

κανείς έτοιμος να μας πει επισήμως αν υπάρχουν οι δεσμεύσεις για αυτές τις τρεις θέσεις που 

όλοι θέλουμε να πάρουμε. Κανένας δεν είναι έτοιμος. Αυτή είναι η προετοιμασία. Αυτή η 

προετοιμασία γίνεται όχι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, αλλά κατά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού και την παρακολούθησή του. Θα σημειώσω δύο πράγματα σε αυτήν εδώ τη 

φάση. Αυτό που ονομάζει ο Αντιδήμαρχος «μηχανισμό είσπραξης» είναι η υπηρεσία που κάνει 

τη δουλειά της όπως την κάνει τόσα χρόνια και όπως πρέπει να την κάνει. Δόθηκαν οι 

ευκαιρίες με τις ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς τους Δήμους. Δόθηκε η ευκαιρία με την 

δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών και με τα αυθαίρετα και εισπράξαμε λεφτά. Πήραμε και 

επιχορηγήσεις και εισπράξαμε λεφτά. Άρα τί ξέρουμε να κάνουμε καλό μέχρι τώρα από αυτά 

που βλέπουμε; Να εισπράττουμε λεφτά. Έχουμε γίνει δηλαδή ένας εισπράκτορας χρημάτων 

που το μεγαλύτερο μέρος του αναλώνεται στις ανελαστικές δαπάνες. Γιατί δεν πληρώνονται 

τα έργα που είναι σε εξέλιξη; Δεν πληρώνονται γιατί πολύ απλά δεν ασχολείται κανείς για να 

πληρώσετε». 

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

κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της ανέφερε -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Οι τριμηνιαίες είναι 
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η αποτύπωση του εκάστοτε τριμήνου. Δύναται μέσω αυτών ο δημοτικός σύμβουλος να 

αξιολογήσει την εξελικτική πορεία του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός όμως δεν είναι 

μία αυτόνομη διαδικασία, έχει συνέχεια από την προηγούμενη περίοδο, γιατί στα 25-26 

εκατομμύρια που έχετε προϋπολογίσει για το 2023 η συντριπτική πλειοψηφία του ποσού είναι 

τα συνεχιζόμενα έργα. Άρα αποτελεί άλλοθι το να ψάχνουμε να βρούμε αν κάναμε ή δεν 

κάναμε κάποιο έργο. Μία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι οι γνώσεις που έχει ο κάθε δημοτικός 

σύμβουλος όταν ψηφίζει είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και για το ναι του και για το όχι. Για 

την δεύτερη τριμηνιαία, την οποία έπρεπε να έχετε φέρει τότε που δεν τη φέρατε και φέρνετε 

τις τριμηνιαίες όλες μαζί. 

Έχει κατανοήσει το σύνολο της κοινωνίας ότι και το 2022 δεν ήταν ένας καλός χρόνος για 

το Δήμο της Κω. Είναι απογοητευτική η εικόνα του. Θα έλεγα δε ότι αυτή η δεύτερη 

τριμηνιαία, αποδεικνύει ότι ο δήμος της Κω είναι κλινικά νεκρός. Από τις επενδύσεις των 26 

εκατομμυρίων ευρώ του προϋπολογισμού τα τιμολογηθέντα με απτά στοιχεία ήταν 1,279 

εκατομμύριο ευρώ και καταφέρατε να πληρώσετε να πληρώσετε μόλις 585.000 ευρώ, δηλαδή 

το 2,25% της υλοποίησης του προϋπολογισμού. 

Για τις μελέτες τιμολογήσατε 19 εκατομμύρια ευρώ και δεν πληρώσατε ούτε ένα σεντς. 

Μηδέν. Έχετε λοιπόν δημιουργήσει όπως είπατε -χρησιμοποιώ αυτολεξεί την έκφρασή σας- 

«έναν εισπρακτικό μηχανισμό» και ενώ εισπράττετε πάρα πολλά χρήματα, αδυνατείτε να τα 

επενδύσετε και αδυνατείτε να παράξετε έργο. Και αφήνετε και απλήρωτες υποχρεώσεις στο Β 

τρίμηνο τρία εκατομμύρια ευρώ και αναρωτιέμαι γιατί. Επίσης θεωρώ ότι και το ποσοστό που 

προκύπτει από τον τύπο απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ και στόχος συνολικών 

εσόδων, το οποίο είναι κοντά στο 15% είναι επίσης κραυγαλέο. Όλες οι αποκλίσεις είναι 

αρνητικές. Εμείς καταψηφίζουμε». 

Τον λόγο πήρε η επικεφαλής της β’ ελάσσονος μειοψηφίας, κα Μακρή Κυριακή, η οποία 

ανέφερε -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Εγώ περίμενα και με δεδομένο ότι έχουμε συζητήσει ένα 

προϋπολογισμό της τωρινής περιόδου, μία πολιτική σας τοποθέτηση με αφορμή και τον χρόνο 

που σας δίδεται τώρα για να μας εισηγηθείτε τα τρία τρίμηνα. Να πείτε αν μη τι άλλο, να 

εξηγήσετε εδώ στο Σώμα, γιατί ενώ αναγράφετε και στις τρεις εισηγήσεις και για τα τρία 

τρίμηνα που αναφέρεστε και εισηγείστε εσείς και είστε υπεύθυνος, ενώ λέει μέσα ότι 

προβλέπεται από τη νομοθεσία 30 ημέρες μετά τη λήξη του τριμήνου να έρθει έκθεση στο 

δημοτικό συμβούλιο, συζητάμε για το δεύτερο, τρίτο τρίμηνο του 2022, ενώ έχουν περάσει 
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μήνες μετά από αυτό. Τί είναι αυτό που εμποδίζει τη δημοτική αρχή να προχωρήσει και να 

κάνει έστω και αυτό το ελάχιστο; Τί είναι αυτό που εμποδίζει και δεν πραγματοποιείται και 

δεν υλοποιείται ένας προϋπολογισμός έτσι όπως εσείς τον έχετε ψηφίσει την προηγούμενη 

περίοδο; 

Προφανώς εμείς δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη ότι θα δώσετε την ειλικρινή απάντηση που 

πρέπει να δώσετε. Εμείς μπορούμε όμως να εκτιμήσουμε τί είναι αυτό που εμποδίζει. 

Εμποδίζει πρώτα και κύρια αυτό που γεννάει και το πρόβλημα: δηλαδή η πολιτική κατεύθυνση 

ο Δήμος να διαχειρίζεται κονδύλια, τα οποία βασίζονται πάνω σε υποσχέσεις και εξαγγελίες, 

πάνω σε έργα και δαπάνες, δηλαδή επενδύσεις και έργα που θέλετε να τα ονομάζετε εσείς με 

αυτό τον τρόπο, που σε τίποτα δεν αλλάζουν την καθημερινότητα του συνδημότη, που 

περιμένει κάτι να γίνει, το ελάχιστο έστω για να ανακουφιστεί, να δει μία πολιτιστική 

δραστηριότητα, κάτι να ανατάσσει το ηθικό του, το κουράγιο του. Εσείς συνεχίζετε στον ίδιο 

δρόμο της τροχιάς που έχουν χαράξει και οι προηγούμενοι βέβαια και καθρεφτίζεται και σε 

αυτές τις εκθέσεις. Αυτό που φαίνεται στις εκθέσεις είναι ότι τα έσοδα αυξάνονται, αυτό 

σημαίνει δηλαδή ότι δεν δαπανάτε, ότι τα έξοδα επίσης είναι λίγα και αυτό που σέρνεται όλα 

αυτά τα χρόνια και αποτελεί ένα καρκίνωμα για τον Δήμο είναι τα ΠΟΕ των περασμένων 

χρόνων, είσπραξη των οποίων κυμαίνεται ανάμεσα στα τρίμηνα, από το 1 μέχρι το 2-2,5%. 

Αυτή είναι μία απαράδεκτη κατάσταση για τον Δήμο που έρχεται βέβαια και συσσωρεύεται σε 

έναν επόμενο προϋπολογισμό που ξανά πάλι copy-paste προδιαγράφει την ίδια κατεύθυνση. 

Πιστεύω ότι θα δώσετε κάποιες εξηγήσεις έστω στο κλείσιμο των θεμάτων για να 

δικαιολογήσετε μάλλον τα αδικαιολόγητα, σε ότι αφορά αυτό που συζητάγαμε και στους 

προϋπολογισμούς και που ομολογείται και από τον κόσμο προς τα έξω, την ανυπαρξία των 

έργων που έπρεπε να είχανε γίνει από τα χθες. Καταψηφίζουμε κυρία πρόεδρε». 

Ακολούθησε τοποθέτηση από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Φραγκούλη Ιωάννη και τέλος η 

τελική τοποθέτηση του Αντιδημάρχου, κ. Χρυσόπουλου Αλέξανδρου. 

Δευτερολογίες έγιναν από τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Κυρίτση Γεώργιο, 

την επικεφαλής της α’ ελάσσονος μειοψηφίας, κα Ρούφα Ιωάννα και την επικεφαλής της β’ 

ελάσσονος μειοψηφίας, κα Μακρή Κυριακή. 

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος κήρυξε την περαίωση της συζήτησης του θέματος και στη 

συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της πρότασης. 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-

6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων 72 και 74 αντίστοιχα του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133 /19-7-2018, Τεύχος Πρώτο). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 161 και 208 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

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

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

του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 

της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά 

συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο 

εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - 

Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και 

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

5. Την με αριθμό 426/2022 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω με 

θέμα «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β’ 

τριμήνου 2022 και Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων του Δήμου Κω Β’ τριμήνου 2022 σωρευτικά (με ΑΔΑ Ψ4Ο7ΩΛΕ-Ε87). 

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

7. Τη συζήτηση που προηγήθηκε. 
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8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί είκοσι επτά (27) 

συμμετεχόντων και συνδεδεμένων δημοτικών συμβούλων, ΥΠΕΡ1 της πρότασης, ψήφισαν 

δεκατέσσερις (14) δημοτικοί σύμβουλοι, μειοψηφούντων των: 1. κ. Κυρίτση Γεωργίου,  

2. κ. Γερασκλή Δαυίδ, 3. κ. Ζερβού Εμμανουήλ, 4. κ. Κρητικού Αντωνίου, 5. κ. Μαραγκού 

Σεβαστιανού, 6. κ. Μουζουράκη Θεόφιλου, 7. κας Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπης, 8. κας 

Πη Βασιλείας, 9. κ. Χατζηκαλύμνιου Μιχαήλ, 10. κας Ρούφα Ιωάννας, 11. κας. Κάννη 

Καλλιόπης, 12. κ. Φραγκούλη Ιωάννη και 13. κας Μακρή Κυριακής που ψήφισαν ΚΑΤΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Δήμου Κω 

δεύτερου τριμήνου 2022 και αξιολόγησης των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων του Δήμου Κω του δεύτερου τριμήνου 2022, σωρευτικά, όπως συντάχθηκε και 

υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την με αριθμό 426/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (με ΑΔΑ Ψ4Ο7ΩΛΕ-Ε87), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 

3852/2010. 

Οι σχετικοί πίνακες περιλαμβάνονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Αφού συντάχθηκε & αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 2ο πρακτικό της από 13-2-2023 τακτικής 
μεικτής (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης υπογράφεται ως εξής:  

                                              
 
1  Γίνεται μνεία ότι: 
Εμφανίσεις-Συνδέσεις: Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κυρίτσης 
Γεώργιος. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1

ου
 θέματος της ημερησίας διάταξης συνδέθηκε ο δημοτικός 

σύμβουλος κ. Ζαχαρός Κωνσταντίνος. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης 
προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαΐτης Ιωσήφ. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4

ου
 θέματος της ημερησίας 

διάταξης συνδέθηκε η δημοτική σύμβουλος κα Βλάχου Σεβαστή. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5
ου

 θέματος της 
ημερησίας διάταξης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κιάρης Μηνάς. 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Δήμαρχος Κω Τα  Μέλη 

Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία Νικηταράς Θεοδόσιος Αβρίθης Παναγιώτης 

  Δουδούς Σοφοκλής 

  Ζαχαρός Κωνσταντίνος 

  Καλλούδης Ιωάννης 

  Καμπουράκης Σταμάτιος 

  Κασσιώτη Γεωργία 

  Μανιάς Βασίλειος 

  Μήτρου Εμμανουήλ 

  Χατζηνικολάου Νικόλαος 

  Χατζηχριστοφής Παναγιώτης 

  Χόνδρος Κωνσταντίνος 
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  Χρυσόπουλος Αλέξανδρος 

  Πης Σταμάτιος 

  Κυρίτσης Γεώργιος 

  Γερασκλής Δαυίδ 

  Ζερβός Εμμανουήλ 

  Κρητικός Αντώνιος 

  Μαραγκός Σεβαστιανός 

  Μουζουράκης Θεόφιλος 

  Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη 

  Πη Βασιλεία 

  Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ 

  Ρούφα Ιωάννα 

  Κάννη Καλλιόπη 

  Φραγκούλης Ιωάννης 

  Μακρή Κυριακή 
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