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Αριθμ. Απόφασης  93/2022 Θέμα: «Ψήφιση προσχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  έτους 2023» 

 

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 21
η
 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 

του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και της υπ’ αριθμ. 

ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2021/17-11-2022 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 πέντε (5). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος  4. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών 

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος  5. Σεΐτη Πετρούλα  

3. Κάβουρας Δημήτριος   

 

ΑΠOΝΤΕΣ 

1. Κανιαρού Ειρήνη 3. Μακρή Άννα 

2. Τσαμπαλάκης Νικήτας 4. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου 

Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα 

 

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

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασμα εκ του αριθμ. 19/2022 
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συμβουλίου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          

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

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

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

το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, 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 Δημοτικού 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 Δήμου 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 

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». 

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 Δήμων», 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. 49039/25-07-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3976Β΄/26-07-2022), με θέμα: 

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική 

τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης». 

ΑΔΑ: ΨΑΥΝΟΡΗΜ-ΕΛΦ
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9) Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2023, τόσο ως προς τα ΕΣΟΔΑ όσο και ως προς τα ΕΞΟΔΑ 

συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθ. 49039/25-07-2022 Κ.Υ.Α. βάσει των πραγματικών στοιχείων του 

διαστήματος Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2021 και Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2022. 

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

του 2022, β) για το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021 και γ) για το έτος 2021. 

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

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

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

ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π οικονομικού έτους 2023. 

13) 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 

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». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την ψήφιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού 

εσόδων και εξόδων έτους 2023 της Υπηρεσίας μας, όπως αυτό συντάχθηκε από την Λογιστική Υπηρεσία 

του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

   Το Διοικητικό 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. 49039/25-07-2022 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3976Β΄/26-07-2022), τους Ταμειακούς Απολογιστικούς Πίνακες: α) για το 

διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2022, β) για το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον 

Σεπτέμβριο του 2021 και γ) για το έτος 2021, τους πίνακες υπολογισμού της ετήσιας δαπάνης για αποδοχές 

μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του 

ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., το υπό της Λογιστικής Υπηρεσίας συνταχθέν προσχέδιο προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων 

του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π οικονομικού έτους 2023, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του 

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

ΑΔΑ: ΨΑΥΝΟΡΗΜ-ΕΛΦ
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

Καταρτίζει το προσχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2023 που σύμφωνα 

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

παρούσας απόφασης, παρουσιάζει:  

ΕΣΟΔΑ 

Κωδικός Περιγραφή 
Οικ. έτος 2023 

Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 531.095,28   

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 502.702,00   

2 

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

6.560,00   

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. 

6.172,60   

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

176.252,00   

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 595.000,00   

 Γενικά Σύνολα:  1.817.781,88  

 

ΕΞΟΔΑ 

Κωδικός Περιγραφή 
Οικ. έτος 2023 

Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 842.785,00   

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 789.344,45   

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 184.052,00   

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.600,43   

 Γενικά Σύνολα:  1.817.781,88  

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό  93/2022. 

 

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

     

         Ο Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη 

   Γαμπιέρης Αντώνιος                                            Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας Δημήτριος 

                                                                                        Μάγγος Φώτιος – Σεΐτη Πετρούλα                                                                                                                             

                                                                                        

ΑΔΑ: ΨΑΥΝΟΡΗΜ-ΕΛΦ
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Ακριβές Αντίγραφο 

Πάτμος, 22/11/2022 

     

            Ο Πρόεδρος                                                                                            Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

      Γαμπιέρης Αντώνιος                                                                                      Κάππου Αναστασία 

 

 

ΑΔΑ: ΨΑΥΝΟΡΗΜ-ΕΛΦ
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