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Αριθμ. Απόφασης  102 /2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων 

                                                                        1
ου

 τριμήνου 2015»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 4
η
 του μηνός  

Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 3008/29-4-2015 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, 

επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα 

τέσσερα (14), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

3. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

4. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

6. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 (προσήλθε στο 2
ο
 θέμα) 

  

8. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 2ο  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.-Την αριθμ. 52/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα: «Τριμηνιαία έκθεση εσόδων- 

εξόδων 1
ου

 τριμήνου 2015 ». 

2.-Ότι σύμφωνα με τα άρθρα 72, παρ. 1β και 266, παρ. 9 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή, 

μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία 

έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης 

τρίμηνο. Η έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από τη λήξη του κάθε τριμήνου. 

Με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή προέβη στη σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων-

εξόδων, 1
ου

 τριμήνου του Δήμου Πάτμου για το έτος 2015, όπως εμφανίζεται στους πίνακες της 

έκθεσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

3.-Την εισήγηση του κ. προέδρου επί του θέματος με την οποία εισηγείται την έγκριση της έκθεσης 

της Οικονομικής Επιτροπής.  

4.- Την εισήγηση του Δ.Σ κ.Μαυρωνά Σπυρίδωνα η οποία παρατίθεται παρακάτω: 
«Δεν ψηφίζω την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του Α’ τριμήνου του έτους 2015 διότι δεν έλαβα τον 

κατάλληλο χρόνο να ενημερωθώ την ΠΕΜΠΤΗ μεσημέρι έλαβα την πρόσκληση και τη Δευτέρα έχουμε Δημοτικό 

Συμβούλιο πως ως υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος τιμώντας τους πολίτες και τον όρκο που έδωσα θα μπορούσα να 

ελέγξω ενδελεχώς τον προϋπολογισμό του Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εγώ δεν συμμετέχω στις συνεδριάσεις της οικονομικής 

επιτροπής και δεν είμαι παντογνώστης ούτε προφήτης αλλά δεν θα επιτρέψω και στον εαυτό μου  να μεταβληθεί σε 

διακοσμητικό στοιχείο. 

Θα σας φέρω ένα παράδειγμα του προβληματισμού μου που βασίζεται στα παρακάτω στοιχεία: 

 Σύμφωνα με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου του έτους 2015 και τους ταμειακούς 

απολογιστικούς πίνακές του, οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (Φόροι μισθωτών Υπηρεσιών, 
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φόροι χαρτοσήμου Δημάρχου Αντιδημάρχων, συνταξιοδοτικές εισφορές, φόροι προμηθευτών και εργολάβων 

κλπ) στον κωδικό 4 καταγράφονται 555.700€, οι  δε αποδόσεις των παρακρατημένων φόρων στον κωδικό 

εξόδου 82 καταγράφονται 551.552 τιμολογήθηκαν 92.434,88 εντάλθηκαν 68.550,35 και πληρώθηκαν 

44.780,72€. Πιστεύω ότι οφείλεται να ενημερώσετε το σώμα για αυτά τα οικονομικά στοιχεία τα οποία για 

μένα έχουν πιστεύω κάποια πράγματα τα οποία μου είναι είτε δυσνόητα είτε εγώ δεν έχω την ανάλογη 

επιστημοσύνη να τα καταλάβω. 

 Σύμφωνα με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2015 και τους ταμειακούς 

απολογιστικούς πίνακες του, κωδικός 03 έσοδα από ανταποδοτικά τέλη ενώ στον προϋπολογισμό 

καταγράφηκαν 434.586,40 και εισπράχθηκαν μόνο 2.326,67 γνωρίζω ότι τα πρόστιμα οι προσαυξήσεις  μετά 

τις προσκλήσεις καλά κρατούν, οι δε φόροι ανταποδοτικοί από τα παρελθόντα έτη καλά κρατούν και εάν 

εισπραχθούν και δεν μείνουν και αυτοί σαν τη λίστα ΛΑΓΚΑΡ θα δημιουργήσουν σίγουρα πλεονάσματα 

σύμφωνα τώρα με την ισχύουσα νομοθεσία (υπάρχει και σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ) τα τέλη 

ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας είναι ανταποδοτικά και δεν είναι σύννομη η διάθεση έστω και μέρους 

αυτών για σκοπό μη άμεσα συναρτημένο με την παροχή των Υπηρεσιών αυτών, οι δε παραβαίνοντες αυτό 

ταμίες και αιρετοί διώκονται πειθαρχικά. Έχετε ήδη σε προηγούμενη συνεδρίαση καταγράψει την άποψή μου 

την οποία επαναλαμβάνω και τώρα, πως δεν είναι σύννομη η χρήση των πλεονασμάτων αυτών για άλλες 

χρήσεις και προτείνω να δεσμευτεί το σώμα ότι το όποιο πλεόνασμα θα δοθεί ως ελαφρύνσεις έως και 

απαλλαγές τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας σε ευπαθείς ομάδες δημοτών μας. 

Δεν έχω τύχει απαντήσεως μέχρι σήμερα σε αίτησή μου με την οποία ζητώ στοιχεία σε σχέση με την 

είσπραξη του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ μέχρι σήμερα και τα χρήματα που εισπράχτηκαν από τον παραπάνω σκοπό που θα 

πάνε και πως θα καταλογιστούν ή θα τα επιστρέψετε απαντήστε επιτέλους  γυρνάτε στα ταξιδάκια και 

απάντηση μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει. 

Δεν ψηφίζω και ζητώ την αναβολή της ψήφισης για μια επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου».        
Κατόπιν ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, 

 την εισήγηση του κ. προέδρου, 

 την εισήγηση του  Δ.Σ κ. Μαυρωνά Σπυρίδωνα 

 την αριθμ. 52/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 τις διατάξεις των άρθρων  65, 72, 266  του Ν. 3852/2010, 

 την έκθεση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων 4
ου

 τριμήνου 2013,  

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),    
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

  

  Εγκρίνει την Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 1
ου

 τριμήνου 2015 του Δήμου Πάτμου, 

όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή και η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  102/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                  Μαραβέλιας Αντ.- Σημαντήρης Ι.- Σκεμπές Ι.                                                                 

                                                                Πέντες Ελ.- Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ. 

                                                                Μαυρωνάς Σπ. - Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ. 

                                                                Κοκκώνης Ελ.- Κλεούδη Ανθούλα-Μαύρου Νομική 

                                                                Τσαμπαλάκης Ν. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 5/5/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                     Στόικος Γρηγόρης                                                                   
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