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Αριθμ. Απόφασης  55/2022                                      Θέμα: «Έγκριση ταμειακού απολογισμού έτους 2021» 

 

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 28
η
 του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 

3242/2004 και της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1034/23-06-2022 

εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του και επιδόθηκε σε 

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 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 έξι (6). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτμο ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς 

1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος 5. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών 

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος  6. Σεΐτη Πετρούλα 

3. Κάβουρας Δημήτριος   

4. Τσαμπαλάκης Νικήτας  

 

ΑΠOΝΤΕΣ 

1. Κανιαρού Ειρήνη 3. Μακρή Άννα 

2. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα 

 

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

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

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασμα εκ του αριθμ. 10/2022 
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συμβουλίου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

1) Το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 με θέμα: «Απολογισμός – Ισολογισμός Δήμων», σύμφωνα με το οποίο: 

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του 

δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του 

άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως 

προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε 

τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη 

του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό 

σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο 

δημοτικό συμβούλιο ….4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό 

ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με 

πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του 

σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των 

οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου». 

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

τους Δήμους 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». 

3) 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. 

4) Το άρθρο 72, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπου ορίζεται ότι: «Η 

οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: ….. κ) Αποφασίζει για: …. vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των 

απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων 

και επιχειρήσεων του δήμου». 

5) Το με αριθμ. πρωτ. 765/13-05-2022 ενημερωτικό σημείωμα της Ταμία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με το οποίο 

κατατέθηκε ο Ταμειακός Απολογισμός έτους 2021. 

6) Τον Ταμειακό Απολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου έτους 2021 που συντάχθηκε από 

την Οικονομική του Υπηρεσία και τα δικαιολογητικά του, ήτοι γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα 

πληρωμής του ιδίου έτους με τα δικαιολογητικά τους. 

7) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία  του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως 

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

Πάτμου». 

 Επί του παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Πάτμου έτους 2021 και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.    

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

Προέδρου, το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, την παρ. 1 του άρθρου 236 και την παρ. 2 του άρθρου 240 του 

Ν. 3463/2006, το με αριθμ. πρωτ. 739/19-05-2021 Ενημερωτικό Σημείωμα της Ταμία της Υπηρεσίας μας, 

τον Ταμειακό Απολογισμό έτους 2021 της Υπηρεσίας μας, τα άρθρα 65 και 72 του Νόμου 3852/2010 και το 

άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

Εγκρίνει τον συνημμένο ταμειακό απολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου έτους 2021, ο 

οποίος σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα εμφανίζει: 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ 

Τακτικά 345.637,93€ Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 360.817,22€ 

Έκτακτα 1.066.961,72€ Επενδύσεις 1.144.951,90€ 

Έσοδα ΠΟΕ 5.809,43€ 

Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές 
αποδόσεις και προβλέψεις 84.515,52€ 

Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεις από 

ΠΟΕ 700,00€ Αποθεματικό 0,00 € 

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και 
τρίτων και επιστροφές χρημάτων 94.134,32€   

Χρηματικό Υπόλοιπο έτους 2020 682.377,41€   

Σύνολο  2.195.620,81 Σύνολο 1.590.284,64€ 

Χρηματικό Υπόλοιπο έτους 2021 605.336,17€ 

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό  55/2022. 
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Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

         Ο Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη 

   Γαμπιέρης Αντώνιος                                            Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας Δημήτριος  

                                                                    Τσαμπαλάκης Νικήτας  – Μάγγος Φώτιος – Σεΐτη Πετρούλα 

                                                                                                                                    

                                                                                   

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Πάτμος, 29/06/2022 

     

            Ο Πρόεδρος                                                                                            Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

      Γαμπιέρης Αντώνιος                                                                                      Κάππου Αναστασία 
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