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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

της 18ης
 
 ειδικής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύθνου στις 9/11/2018. 

Αρ. Απόφασης  124/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έγκριση απολογισμού Δήμου Κύθνου έτους 2017. 

Στην Κύθνο, σήμερα την 9 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε ειδική τακτική συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2412/5-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-06-2010). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου (13) μελών παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση (8), και 

ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Δ.Σ.  

2. Ηλιού Γεώργιος – Αντιδήμαρχος  

3. Λαρεντζάκης  Γεώργιος – Δημ. Σύμβουλος 

4. Μπουρίτης Νικόλαος – Δημ. Σύμβουλος 

5. Βασάλος Ιωάννης του Κων/νου– Δημ. Σύμβουλος 

6. Μπουρίτης Γεώργιος – Γραμματέας Δ.Σ. 

7. Φίλιππας Φραγκίσκος – Δημ. Σύμβουλος 

8. Ζαμπέτας Αντώνιος – Δημ. Σύμβουλος 

  

Α) ΑΠΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Φίλιππα Ιωάννα – Δημ. Σύμβουλος 

2. Πιτσάκης Δημήτριος – Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ. 

3. Καλαμοβράκας Λουκάς – Δημ. 

Σύμβουλος 

4. Βιτάλης Σταμάτιος – Δημ. Σύμβουλος 

5. Βασάλος Ιωάννης του Αντωνίου– Δημ. 

Σύμβουλος 

ΠΑΡΩΝ  ήταν ο Δήμαρχος Κύθνου κ. Γαρδέρης Σταμάτιος. 

ΠΑΡΩΝ ο Ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. – κ. Σταφυλάς Παύλος 

ΠΑΡΩΝ ο συνεργάτης και εκπρόσωπος της εταιρείας Σ. Καραγιλάνης Μ.Ε.Π.Ε.- κ. Στέλιος Καραγιλάνης 

ΑΠΩΝ ο Πρόεδρος Τ.Κ. Χώρας Κύθνου κ. Τζώγιος Στέφανος.  

ΑΠΩΝ ο Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυοπίδας Κύθνου κ. Μαρτίνος Σταμάτιος.  

Παρών η υπάλληλος του Δήμου Γρεβενίτη Ραλλού για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος το Δ.Σ. κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος αφού διαπίστωσε την απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και στη συνέχεια, προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

 

ΑΔΑ: 65ΕΘΩΛ9-ΘΗ0



 

Αρ. Απόφασης  124/2018 

Θέμα 1ο: «Έγκριση απολογισμού Δήμου Κύθνου έτους 2017 ».  

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος 

 

Με την με αρ. 36/2018 απόφασή της η Οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό συμβούλιο την έγκριση του 

απολογισμού του Δήμου Κύθνου έτους 2017 ως εξής: 

Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: 

«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.» 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 

1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον του δημάρχου και ταμίου μετά 

προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω 

κυρίω δε σώματι εμφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού.  

α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα.  

β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων 

του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωματικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα 

υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 

«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: α')το χρηματικόν υπόλοιπον του 

προηγουμένου έτους,  

β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,  

γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,  

δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,  

ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και  

στ') το χρηματικόν υπόλοιπον.  

2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν του χρηματικού 

υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.» 

 

Η Ταμίας του Δήμου μας μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του 

οικονομικού έτους 2017 που έληξε.  

 

Παραθέτουμε ενώπιόν σας τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο απολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και σας καλούμε 

να ψηφίσουμε επ’ αυτού. 

Το Δημ. Συμβούλιο  αφού λάβει υπόψη του:  

 Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 
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 Τα στοιχεία της απόδοση λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε μέσω του Δημάρχου στην Οικονομική 

Επιτροπή.  

 Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959  

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017, όπως κυρώθηκε με την αριθ. 170/2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα  

πρέπει να: 

 

Α. Εγκρίνει έκθεση της Οικονομικής επιτροπής του απολογισμού ο.ε. 2017, με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον 

έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε η δημοτική ταμίας, ως εξής:  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06 

 

1. ΕΣΟΔΑ  

Α/Α Περιγραφή  Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 

υπόλοιπα 

1 Τακτικά έσοδα  1.460.169,98 1.626.452,34 1.700,83 1.336.454,65 288.296,86 

2 Έκτακτα έσοδα 1.784.374,80 830.623,26 4.799,84 786.144,18 39.679,24 

3 Χρηματικό 

υπόλοιπο 

554.461,64 554.461,64 0,00 554.461,64 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.799.006,42 € 3.011.537,24€  6.500,67 € 2.677.060,47 € 327.976,10 € 

 

2. ΕΞΟΔΑ  

Α/Α Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Υπόλοιπα 

πιστώσεων 

Πληρωθέντα 

έξοδα 

Πληρωτέα 

υπόλοιπα 

1 Έξοδα 3.799.006,42 1.747.746,36 2.089.025,89 1.747.746,36 0,00 

2 Αποθεματικό    929.314,11 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.799.006,42 1.747.746,36€ 2.089.025,89 € 2.677.060,47€ 0,00 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

 

 

 

 

4. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  

Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν με απόφαση της Ο.Ε., επεστράφησαν στο ταμείο του Δήμου 

σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι: 

Με την αρ.12/2017 απόφαση Ο.Ε. ορίστηκε ως υπόλογος ο κ. Μήλας Νικόλαος για το ποσό των 2.000,00 € όπου 

εκδόθηκε στο όνομά του το Χ.Ε.. αρ. 128/ 6-4-2017 

Με .την αρ. 21/2017 απόφαση Ο.Ε ορίστηκε ως υπόλογος ο κ. Μαρτίνος Σταμάτιος (πρόεδρος του Τ.Σ. Δρυοπίδας) 

για το ποσό των 1.000 ευρώ όπου εκδόθηκε στο όνομά του το Χ.Ε..αρ.140/23-3-2017 

Με .την αρ. 20/2017 απόφαση Ο.Ε ορίστηκε ως υπόλογος ο κ. Τζώγιος Στέφανος (πρόεδρος του Τ.Σ. Χώρας)για το 

ποσό των 1.000 ευρώ όπου εκδόθηκε στο όνομά του το Χ.Ε. αρ.104/27-3-2017 

Α/Α Περιγραφή  Ποσό  

1 Χρηματικό υπόλοιπο 

προηγούμενου έτους 

554.461,64 
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Το Δημ. Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, είδε τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα 

 

εγκρίνει τον απολογισμό έτους 2017 έτσι ακριβώς όπως αναφέρθηκε. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ακολουθούν υπογραφές 

Ο Πρόεδρος   Ο Δήμαρχος  Τα Μέλη Οι Πρόεδροι Τ.Κ. Χώρας & Δρυοπίδας 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Φιλιππαίος Γ. Κωνσταντίνος 

ΑΔΑ: 65ΕΘΩΛ9-ΘΗ0
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