
 1

                                                                              

    
Αριθµ. Απόφασης  135/2019                              Θέµα: «Ψήφιση προσχεδίου προϋπολογισµού έτους 2020» 

 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 4η του µηνός Νοεµβρίου έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 17:00 στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα Πάτµου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε 

τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθµ. 

∆ΙΑ∆Π/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, 

κατόπιν της υπ’ αριθµ. 1845/31-10-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία 

του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η 

πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους 

συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν 

δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του δήµου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΟΥΣΕΣ στους Λειψούς 

1. Γρύλλης Εµµανουήλ, Πρόεδρος 1. Μακρή Άννα 

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 2. Σεΐτη Πετρούλα 

3. Κάβουρας ∆ηµήτριος 

Οι οποίες αποχώρησαν µετά την συζήτηση  
του 8ου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως 

4. Κανιαρού Ειρήνη 

5. Μπλούκας Σεραφείµ, Αναπλ. Μέλος 

6. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιµενάρχης Πάτµου 

 

ΑΠΩΝ 

1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών Αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα 

 

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Τις παρ. 1-7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες: «Για το µεσοπρόθεσµο 

Προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' 

έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε 

το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα … ο 

Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε 

προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών». 

2) Το άρθρο 159 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), σύµφωνα µε το οποίο: «1. Η 

δηµαρχιακή επιτροπή ή ο πρόεδρος της Κοινότητας συντάσσει το σχέδιο του  προϋπολογισµού των εσόδων και 

εξόδων του ∆ήµου ή της Κοινότητας και το υποβάλλει,  αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, στο δηµοτικό ή 

κοινοτικό συµβούλιο… ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός». 

3) Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε την οποία: «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους 

∆ήµους και αφορούν τον οργανισµό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον 

απολογισµό, την ταµειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρµόζονται και στα 

ιδρύµατα». 

4) Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 

του Ν. 3463/2006 ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

5) Την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006, σύµφωνα µε την οποία: «Για τις αποφάσεις του διοικητικού 

συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την 

επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα δικαιώµατα, την αποδοχή κληρονοµιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή 

κληροδοσιών, καθώς και τη συνοµολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται 

µέσα δέκα (10) ηµέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυµα η εγκριτική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου». 

6) Το άρθρο 77 του Νόµου 4172/2013, µε τίτλο: «Προϋπολογισµός ∆ήµων», σύµφωνα µε το οποίο: «…Η 

οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού 

στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο 

Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει 

τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη 

ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών…». 

7) Την υπ’ αριθµ. 7028/03-02-2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 253Β΄/09-02-2004), µε θέµα: 

«Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων». 

8) Την υπ’ αριθµ. 55905/29-07-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3054Β΄/29-07-2019), µε θέµα: 

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2020 – 

τροποποίηση της αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης». 
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9) Το προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2020, τόσο ως προς τα ΕΣΟ∆Α όσο και ως προς τα ΕΞΟ∆Α 

συντάχθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 55905/29-07-2019 Κ.Υ.Α. βάσει των πραγµατικών στοιχείων του 

διαστήµατος Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2018 και Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2019. 

10) Τους Ταµειακούς Απολογιστικούς Πίνακες: α) για το διάστηµα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 

2019, β) για το διάστηµα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2018 και γ) για το έτος 2018. 

11) Τους πίνακες υπολογισµού της ετήσιας δαπάνης για αποδοχές µονίµου προσωπικού και προσωπικού µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

12) Το υπό της Λογιστικής Υπηρεσίας συνταχθέν προσχέδιο προϋπολογισµού εσόδων & εξόδων του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π οικονοµικού έτους 2020. 

13) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, για την 

συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, για την προµήθεια και λειτουργία του 

µηχανολογικού του εξοπλισµού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέµβασης στους λιµένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά µε αυτούς, τη ρύθµιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιµενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 

κείµενης νοµοθεσίας, τον προσδιορισµό του χώρου στάθµευσης οχηµάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου». 

Στο σηµείο αυτό το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος κ. Μελιανός Νικόλαος, ο οποίος επισήµανε ότι 

διαφωνεί µε την ψήφιση του Κ.Α.30.7135.0015, µε τίτλο: «Προµήθεια πλωτών προβλητών για το λιµένα 

Πάτµου», διότι το σηµείο στο οποίο προβλέπεται να τοποθετηθούν επηρεάζεται πολύ από τον καιρό, ενώ θα 

έχουν και µεγάλο κόστος συντήρησης. Άλλωστε, το κόστος συντήρησης της υπάρχουσας πλωτής 

προβλήτας του καταφυγίου τουριστικών σκαφών κατά την τελευταία τριετία 2016-2019 έχει ξεπεράσει το 

ποσό των 40.000,00€. Επίσης, σηµείωσε ότι ούτε και η προβλήτα επί πασσάλων για την οποία είχε 

εκπονηθεί µελέτη µε µέριµνα της προηγούµενης διοίκησης θα είναι χρηστική. Τέλος, σηµείωσε ότι 

διαφωνεί και µε την ψήφιση του Κ.Α. 30.7326.0005 «Κατασκευή διαχωριστικών τοιχείων – ζαρντινιερών 

εντός της Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτµου» που αφορά επισκευή υπαρχουσών ζαρντινιερών και τοιχείων επί του 

προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου, διότι θεωρεί πως θα πρέπει να καθαιρεθούν στο σύνολό 

τους. 

Ο Πρόεδρος σηµείωσε ότι πρότεινε την προµήθεια των πλωτών προβλητών, προκειµένου να 

ελλιµενίζονται σ’ αυτές τα αλιευτικά σκάφη, αφού εκτιµά ότι ακόµα και αν κατασκευασθεί στα Σάψιλα το 
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αλιευτικό καταφύγιο που προβλέπεται από το Master Plan του λιµένα, οι αλιείς δεν θα θέλουν να 

µεταφερθούν εκεί. 

Ο Λιµενάρχης Πάτµου κ. Κραουνάκης Γεώργιος σηµείωσε ότι πρώτη προτεραιότητα για την 

Υπηρεσία µας πρέπει είναι η κατασκευή του νέου εµπορικού λιµένα, διότι το ζήτηµα του ανεφοδιασµού 

είναι το σηµαντικότερο. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι και από το Master Plan του λιµένα προβλέπεται η τοποθέτηση πλωτών 

προβλητών, το οποίο έχουµε ήδη αποδεχθεί. Ο Λιµενάρχης επανέλαβε ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 

στον εµπορικό προβλήτα, ενώ επισήµανε ότι έχει δοθεί προτεραιότητα στο θέµα του υδατοδροµίου, ενώ δεν 

θα έπρεπε, απλά γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Επίσης, αν ο ίδιος είχε ερωτηθεί για το ζήτηµα 

τοποθέτησης προβλήτας επί πασσάλων θα ήταν αρνητικός, διότι στο σηµείο που χωροθετείται υπάρχει 

κίνδυνος ατυχηµάτων. 

Στο σηµείο αυτό, το λόγο έλαβε ο πρώην ∆ήµαρχος Πάτµου και Πρόεδρος του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. κ. 

Στόικος Γρηγόριος, ο οποίος σηµείωσε πως στο υποβληθέν προσχέδιο προϋπολογισµού δεν υπάρχει 

πρόβλεψη για την συντήρηση των νέων γραφείων του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., για  ασφαλτόστρωση του δρόµου που 

οδηγεί στον εµπορικό προβλήτα (περιοχή «Πούντος του Φτέρη»), για διαπλάτυνση του παραλιακού δρόµου 

στην περιοχή «Κονσολάτο», για τις ανάγκες του λιµένα Λειψών και του Λιµεναρχείου Πάτµου. Τέλος, 

ανέφερε ότι έπρεπε να έχει γίνει διαβούλευση πριν κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισµού. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος πρότεινε την ψήφιση του προσχεδίου προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων 

οικονοµικού έτους 2020, όπως αυτό συντάχθηκε από τη λογιστική Υπηρεσία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και 

επισήµανε ότι θα επανεξεταστούν τα δεδοµένα κατά τη σύνταξη του οριστικού σχεδίου προϋπολογισµού 

έτους 2020, στα τέλη του τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια, κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, τις παρ. 1-7 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 162, 203 έως 

207, 234, 236 και 240 του Νόµου 3463/2006, το άρθρο 77 του Νόµου 4170/2013, την υπ’ αριθµ. 7028/03-

02-2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 253Β΄/09-02-2004), την υπ’ αριθµ. 55905/29-07-2019 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3054Β΄/29-07-2019), τους Ταµειακούς Απολογιστικούς Πίνακες: α) για το 

διάστηµα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2019, β) για το διάστηµα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο 

του 2018 και γ) για το έτος 2018, τους πίνακες υπολογισµού της ετήσιας δαπάνης για αποδοχές µονίµου 

προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., 

το υπό της Λογιστικής Υπηρεσίας συνταχθέν προσχέδιο προϋπολογισµού εσόδων & εξόδων του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π οικονοµικού έτους 2020, το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισµού 

για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 
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Καταρτίζει το προσχέδιο προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων του οικονοµικού έτους 2020 που σύµφωνα 

µε τις λεπτοµέρειες του συνηµµένου προϋπολογιστικού πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας απόφασης, παρουσιάζει:  

ΕΣΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή 
Οικ. έτος 2020 

Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 479.750,00   

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 161.819,34   

2 

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ 

12.760,00   

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. 

5.292,00   

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

116.406,00   

5 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 725.000,00   

 Γενικά Σύνολα:  1.501.027,34  

 
ΕΞΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή 
Οικ. έτος 2020 

Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 799.801,20   

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 431.638,92   

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 258.347,22   

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 11.240,00   

 Γενικά Σύνολα:  1.501.027,34   

 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Μελιανός Νικόλαος και ο Λιµενάρχης Πάτµου κ. Κραουνάκης Γεώργιος δήλωσαν 

«παρών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 135/2019. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

       Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα Μέλη 

Γρύλλης Εµµανουήλ                                                              Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας ∆ηµήτριος 
                                                                                                  Κανιαρού Ειρήνη – Μπλούκας Σεραφείµ 
                                                                                                         Μακρή Άννα – Σεΐτη Πετρούλα 
           Κρουνάκης Γεώργιος 
                                                                                      

ΑΔΑ: 6ΩΑ9ΟΡΗΜ-Β9Τ
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Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 7/11/2019 

     
          Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
   Γρύλλης Εµµανουήλ                                                                                    Κάππου Αναστασία 
     
 

ΑΔΑ: 6ΩΑ9ΟΡΗΜ-Β9Τ
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