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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 30η/21-11-2016 

 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 21η Νοεμβρίου 

2016 και ώρα 12.30 μ.μ., συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου 

Εσωτερικών», αριθ. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), 

σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση της αντιπροέδρου  κ. Ατσίδη Ελπίδας, με αριθμ. πρωτ. 

2/97548/17-11-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 

3852/2010.   

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και 

ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου 

Μιχαήλ, 4. Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ, 6. Κυριαζή Στέφανο 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 

πρώτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή Στέφανο, 2. Ατσίδη Ελπίδα (δικ/νη), η 

οποία αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη, ο 

οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη, 3. Δράκο Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της  πλειοψηφίας κ. Παρδαλό Στέργο λόγω έλλειψης άλλων μελών της 

μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη, 4. Σπανο - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), ο 

οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος της  πλειοψηφίας κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 

ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη, 5. Παναή Ευαγγελία (δικ/νη), 

 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. Μακρή 

Τριανταφυλλιάς, και της κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, της κ. Βαίλάκη Άννας, προϊσταμένης του τμήματος 

Προϋπολογισμού Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  

  

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
                                                             Απόφ. 454/2016  (Α.Δ.Α: ΩΥ5ΙΩ1Ρ-Λ7Α) 

Έγκριση κατάρτισης σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων, Δήμου Ρόδου Οικονομικού 

έτους 2017, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου με αρ. πρωτ. 1371/4.11.2016  
(Εισήγηση τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 

2/97538/17-11-2016) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως μετά, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ 2/97538/17-11-2016 εισήγηση του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών: 
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«ΘΕΜΑ : «Αιτιολογική Έκθεση για τις αναγκαίες προσαρμογές στο σχέδιο Προϋπολογισμού 

έτους 2017»  

 

ΣXET : Το υπ΄αρ. πρωτ. 1371/4-11-2016, με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 

του με τα άρθρα 76 και 77 ν.4172/2013 (Α’ 167), 27 και 64 ν.4270/2014 (Α΄ 143), σε συνδυασμό και 

με την 23976/26.07.2016(Β’/2311) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2017 − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφασης 

«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»”, το Παρατηρητήριο 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του π/υ του δήμου που ενσωματώθηκε στη 

βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α.(ΥΠΕΣΔΑ), προκειμένου να 

διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη 

γνώμη του επί αυτού, η οποία κοινοποιείται στο δήμο, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και 

στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α. 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού (π/υ) του οικονομικού έτους 2017 του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 

καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ έχοντας ως βάση τα στοιχεία του 7μήνου 2016 και 

ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α. 

          Κατόπιν τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α. μας παρείχε οδηγίες για την ανάλογη 

διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή, 

στο δημοτικό συμβούλιο  και υποχρεωτικά συνοδεύεται από: 

1) Tη γνώμη του Παρατηρητηρίου 

2) Tις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α. και από 

3) Αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του 

προϋπολογισμού.  

Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να 

εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε 

αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. 

           Από την αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού, προέκυψε ότι σε συγκεκριμένους ΚΑΕ 

ενεγράφησαν ποσά κατά παρέκκλιση των οδηγιών της προαναφερθείσας ΚΥΑ και ως εκ τούτου 

υποδείχθηκαν οι προσαρμογές που είναι αναγκαίο να επέλθουν στους συγκεκριμένους ΚΑΕ, 

προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση με αυτή. Δεδομένης της υποχρέωσης κατάρτισης 

ισοσκελισμένου π/υ είναι αυτονόητο ότι μειωτικές προσαρμογές στα έσοδα απαραίτητα  συνοδεύονται 

με ανάλογη μείωση στα ποσά εξόδων, ώστε να αποτρέπεται η κατάρτιση ελλειμματικού π/υ. 

 Σύμφωνα λοιπόν με τα  σχετικά έγγραφα,  ο Δήμος μας  

 

 

 

Α )Κατάρτισε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό  

Α. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού.  

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Έσοδα μείον 

Έξοδα) (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

0 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ 

 

Β) Εξετάστηκε στα παρακάτω κριτήρια   

Β. Κριτήρια 2 - 14 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ 

(€) 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€) 

2 

ΚΑΕ 0611  «ΚΑΠ για την κάλυψη 

γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» 

(€) 

12.217.172,00 12.217.171,70 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

3 

 ΚΑΕ 0612  «ΚΑΠ για την καταβολή 

μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση 

δημοσίων σχολικών μονάδων και 

υπηρεσιών» (€) 

19.833,00 19.832,76 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

4 

ΚΑΕ 0613 «ΚΑΠ εκ του Φόρου 

Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων σε δήμους του Ν. 

Δωδεκανήσου» (€) 

8.108.800,00 8.108.800,00 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

5 

ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 

55 Ν 1946/91)» + ΚΑΕ 0615 «ΚΑΠ για 

την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 

τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) (€) 

1.128.640,00 1.128.640,00 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

6 

ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών 

επιδομάτων» - ΚΑΕ 6741 «Προνοιακά 

επιδόματα» = 0 (€) 

-1,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

7 

ΚΑΕ 0619α «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς» 

(Παρακρατηθέντες πόροι άρθρ. 27 Ν. 

3756/2009) (€) 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

8 
ΚΑΕ 0619β «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς» 

(Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)  (€) 
0,00 0,00 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

9 

ΚΑΕ 1214 «Κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών που αφορούν στην 

Πυροπροστασία» + ΚΑΕ 1313 «Κάλυψη 

των επενδυτικών δαπανών που αφορούν 

στην Πυροπροστασία» (€) 

258.000,00 258.000,00 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

10 
ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 

των δήμων» (€) 
1.883.940,00 1.883.940,00 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

11 

ΚΑΕ 1312 «Δαπάνες επισκευής και 

συντήρησης σχολικών κτιρίων» (άρθρ. 13 

Ν. 2880/2001) (€) 

263.800,00 263.800,00 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

12 
ΚΑΕ 0619γ «Δαπάνες λειτουργίας 

εργοστασίων αφαλάτωσης» (€) 
0,00 0,00 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

13 

ΚΑΕ 0619δ «Δαπάνες για τη σίτιση 

μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών 

γυμνασίων και λυκείων» (€) 

0,00 64.149,22 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
64.149,22 

14 
ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών» (€) 
0,00 0,00 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 23.880.184,00 23.944.333,68 

 

64.149,22 
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  Γ. Κριτήρια 15 και 16 - Ομάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ.  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Π/Υ (€) 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

(€) 

15 
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 31.220.419,00 31.638.285,88 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 0,00 

16 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 

    ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΕΤΗ» (€) 85.055.730,00 

   
ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 

κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 

οικονομικού έτους» (€) 82.188.000,00 

   

(ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) (€) 2.867.730,00 2.867.961,45 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 0,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 34.088.149,00 34.506.247,33 

 

0,00 

 

Δ. Κριτήριο 17 – Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ 

 

Από τους  παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι ο Δήμος μας έχει εξεταστεί στα κριτήρια που 

περιγράφονται αναλυτικά και πρέπει να προχωρήσει σε διόρθωση δύο κριτηρίων: 

Α) Του κριτηρίου 13 που αφορά τον ΚΑΕ 0619δ «Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών και καλλιτεχνικών 

γυμνασίων και λυκείων»  

 

1η παρατήρηση 

 Ο Δήμος μας έχει εγγράψει στο σκέλος των εσόδων, για Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών και 

καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων στον Κ.Α 0619.0007 το ποσό των 32.074,61  ενώ έπρεπε να 

εγγραφεί το ποσό των 64.149,22 € σύμφωνα με τις οδηγίες.  

Επιπλέον, στην βάση του Υπουργείου η εγγραφή εκ παραδρομής καταχωρήθηκε στον υποκωδικό 

0619
ε
 αντί του ορθού 0619δ με αποτέλεσμα στον πίνακα του παρατηρητηρίου να εμφανίζεται 0.    

Για λόγους συμμόρφωσης με την ΚΥΑ απαιτείται προσαρμογή και τροποποιείται ο προϋπολογισμός 

ως εξής: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ 

(€) 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ

Α 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ

ΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ

Η ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ

Η ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΥΑ (€) 

Α) 

ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ» >= [Εκτιμήσεις 

2016] Σύνολο Υποχρεώσεων πλην 

δανείων 5yp - Υποχρεώσεις σε 

καθεστώς ρύθμισης  

(5ypa4+5ypb4) 6.314.341,00 6.500.000,00 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 

ΚΥΑ 185.659,00 

Β)  
Ποσό Υποεκτίμησης Υποχρεώσεων 

πλην δανείων 31.12.2016. 

 

1.889.161,00 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 

ΚΥΑ 0,00 

 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3 

   

185.659,00 

Β) Του κριτηρίου 17 που αφορά τον ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ» >= [Εκτιμήσεις 2016] Σύνολο Υποχρεώσεων 

πλην δανείων 5yp - Υποχρεώσεις σε καθεστώς ρύθμισης  
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Αύξηση του  ΚΑΕ εσόδων  0619.0007 με τίτλο «Έσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση 

μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.» προϋπολογισμού  

32.074,61€ κατά 32.074,61€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο. 
Ο κωδικός εσόδου 0619.0007 προσαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ από 32.074,61 € σε 

64.149,22€. 

  Επίσης έχουμε εγγράψει στο σκέλος των εξόδων τον Κ.Α. 15-6481.0006 με τίτλο                             

«Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου(catering)» το ποσό των 65.000 € και προκειμένου να 

ισοσκελιστεί με τον παραπάνω Κ.Α εσόδου 0619.0007, εισηγούμαστε την μείωση του κατά 850,78 € 

με μεταφορά ίσου στο αποθεματικό κεφάλαιο. 

 

2η παρατήρηση 

Ο Δήμος μας έχει εγγράψει για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. στους ΚΑΕ 81 και ΚΑΕ 83 το ποσό των 

6.314.340,77€, ενώ στην στήλη Εκτιμήσεις 31-12-2016 έχουμε εγγράψει  6.500.000,00 €.                                                  

Για λόγους συμμόρφωσης με την ΚΥΑ απαιτείται προσαρμογή και τροποποιείται ο προϋπολογισμός 

ως εξής: 

Αύξηση του Κ.Α. εξόδου 30-8122.0001 με τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού 900.000 €, κατά  

185.659,23 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο. 

Οι ΚΑ εξόδου 81+83 «ΠΟΕ» προσαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ από 6.314.341,00 € 

σε 6.500.000,00 € 

 Επίσης εγγράφονται τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ισόποσες εγγραφές: 

1. ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου 

Έσοδο  1328.0107 ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου 47.450 

Λόγω ενημέρωσης για 

νέα χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

Έξοδο 

60-

7341.0011 ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου 47.450 

Λόγω ενημέρωσης για 

νέα χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

 

2. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά 

Έσοδο  1328.0108 

Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Ρόδου με 

παράρτημα Ρομά 187.640 

Λόγω ενημέρωσης για 

νέα χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

Έξοδο 60-7341.0012 

Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Ρόδου με 

παράρτημα Ρομά 187.640 

Λόγω ενημέρωσης για 

νέα χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

 
 
 

3. Βοήθεια στο σπίτι 2017 

Έσοδο  1219.0002 

Έσοδα από βοήθεια στο 

σπίτι 331.000 

Λόγω ενημέρωσης 

για νέα 

χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

Έξοδο 15-6041.0001 

Αποδοχές υπαλλήλων 

Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια 

στο σπίτι) 252.000 

Λόγω ενημέρωσης 

για νέα 

χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

Έξοδο 15-6054.0001 

Εργοδοτικές εισφορές 

εκτάκτου προσωπικού 

(Βοήθεια στο Σπιτι) 63.000          

Έξοδο 15-6631.0002 

Προμήθεια υγειονομικού 

και φαρμακευτικού υλικού 

για το πρόγραμμα βοήθεια 

στο σπίτι 2017 8.000 

Έξοδο 15-6671.0003 

Προμήθεια ανταλλακτικών 

μεταφορικών μέσων του 

προγράμματος βοήθεια στο 

σπίτι 2017 8.000 
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Τα αιτήματα για τα συγκεκριμένα προγράμματα εστάλησαν στην Δ/νση Οικονομικών μετά από την 

ψήφιση του σχεδίου του προϋπολογισμού στις 05-09-2016.  

 

 Αύξηση εγγραφής πολυετούς δαπάνης 

Ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε εσφαλμένη καταχώρηση στο πρόγραμμα  πολυετούς 

δαπάνης. Συγκεκριμένα εγγράφηκε στον Κ.Α.00-6142.0038 με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση 

συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου» το ποσό των 15.000€, αντί του ορθού 19.530€. 

Ύστερα από τα παραπάνω , προβαίνουμε στην αύξηση του παραπάνω Κ.Α. εξόδου κατά 4.530€ με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο. 

 

 Γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις που δεν επηρεάζουν το ύψος του προϋπολογισμού. 

Διόρθωση τίτλων κωδικών προϋπολογισμού 

 Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016), επήλθε μεταβολή  

στο ποσοστό που θα παρακρατείται υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ  και για αυτό προβαίνουμε στην διόρθωση του 

τίτλου των κάτωθι κωδικών: 

1. Ο ΚΑ εσόδου 4142.0006 με τίτλο «Απόδοση Κράτησης 0,10% υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων», διορθώνεται ο τίτλος του σε «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» 

2. Ο ΚΑ εξόδου 00-8242.0006 με τίτλο «Απόδοση Κράτησης 0,10% υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων», διορθώνεται ο τίτλος του σε «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» 

 

Ισόποση αυξομείωση κωδικών εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας 

  1)Ύστερα από το υπ΄αρ. 2/75424/12-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης καθαριότητας και ανακύκλωσης 

γίνεται η κάτωθι ισόποση αυξομείωση των ΚΑ εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας που αφορά 

πολυετή δαπάνη (Απόφαση 379/2016 Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση πίστωσης πολυετούς 

δαπάνης): 

 Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 20-6277.0001 με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων & 

οδοκαθαρισμού» προϋπολογισμού 4.210.000 € κατά 4.210.000 € και μεταφέρεται στο αποθεματικό 

κεφάλαιο. 

Εγγράφεται ο Κ.Α. εξόδου 20-6277.0005 με τίτλο «Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, 

σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή–κλαδοκοπή(μηχανική και χειρονακτική) καθώς και 

αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 

4.210.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο. 

2)’Ύστερα από την δημοσίευση του ΦΕΚ 199/21.10.2016 τεύχος Α’ σχετικά με την παράταση των 

συμβάσεων καθαριότητας και το υπ΄.αρ 2/96743/16-11-2016 έγγραφο του τμ. μισθοδοσίας 

προβαίνουμε στην κάτωθι ισόποση αυξομείωση των Κ.Α. εξόδων: 

Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 20-6211.0001 με τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού 5.000.000 € κατά 

1.763.723,76 € και μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο. 

Aυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 20-6041.0001 με τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 

προϋπολογισμού 310.000€ κατά 1.379.068,08 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 

κεφάλαιο. 

Aυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 20-6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» 

προϋπολογισμού 106.000€ κατά 384.655,68 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο. 

 

Ως εκ τούτου μετά τις παραπάνω μεταβολές: 

 

 Το Αποθεματικό (ΚΑ 9111) για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού από 1.817.548,57 € μειώνεται 

κατά 157.263,84 €  και διαμορφώνεται στο ποσό των 1.660.284,73€ και το τελικό ύψος του 

προϋπολογισμού έτους 2017 διαμορφώνεται από το ποσό των 192.185.770,61€ στο ποσό των 

192.783.935,22€. 
 

 Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των 

εγγραφών του σχεδίου του π/υ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τον έλεγχο που θα 

διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να αποφευχθεί η αναπομπή του π/υ στο 

δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 266 παρ.7 του ν.3852/10 και να διασφαλιστεί η 

ολοκλήρωση του ελέγχου του (και η έγκριση του) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, η οικονομική επιτροπή πρέπει να  

επιβεβαιώσει τα ανωτέρω στοιχεία και να διαμορφώσει ανάλογα το σχέδιο του προϋπολογισμού, 

προκειμένου να επέλθει συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες της υπ’ αριθμ. 23976/26-07-2016 

(Β’2311) Κ.Υ.Α., υποβάλλοντας αυτό προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο, επισυνάπτοντας τη 

γνώμη του Παρατηρητηρίου με αρ. πρωτ. 1371/4-11-2016, καθώς και την παρούσα  αιτιολογική 

έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που  επήλθαν στο σχέδιο του π/υ.  

      Ανάλογες μεταβολές επέρχονται και στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό 

στα αντίστοιχα σημεία. 

 

        

Παρατηρήσεις: 

Στην παρούσα αιτιολογική έκθεση επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. 

1. Γνώμη του Παρατηρητηρίου με αρ. πρωτ. 1371 στις 4/11/2016. 

2. Ανακεφαλαιώσεις εσόδων, εξόδων και την γενική ανακεφαλαίωση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού 2017, όπως διαμορφώνονται μετά τις παραπάνω μεταβολές.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κας Βαϊλάκη Άννας) 

             

 

 

 

 

 
Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου 

Οικονομικού Έτους 2017 

 
     Σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 για την προετοιμασία και την 

συγκέντρωση στοιχείων προς την Οικονομική Επιτροπή, αρμοδιότητα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή, η 

οποία εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού  προς την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Στη  διαδικασία σύνταξης του Προϋπολογισμού εμπλέκονται τα όργανα διοίκησης  του 

Δήμου (Επιτροπή διαβούλευσης, Εκτελεστική επιτροπή, Οικονομική επιτροπή και  Δημοτικό 

Συμβούλιο), ενώ παράλληλα δίνεται το δικαίωμα έκφρασης γνώμης και στο «Παρατηρητήριο».  

 

    Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου παραδίδει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου και 

αιτιολογημένη εισήγηση, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων – εξόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην 

εκτελεστική επιτροπή.  

 

Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 

αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης και 

εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή (άρθρο 77 του 

Ν.4172/13) 

 

Έπειτα η οικονομική επιτροπή εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο 

του προϋπολογισμού άρθρο 72 άρθρο 1 περ. α του Ν.3852/13, άρθρο 77 του Ν.4172/13). 

 

Η οικονομική επιτροπή, μέσω του αρμόδιου στατιστικού ανταποκριτή του Δήμου, μεριμνά για την 

ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με 

βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και 

ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.  

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού, στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, το οποίο υποβάλλεται από την 

οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος 

Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του 

Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν 

προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4172-13/arthro-77-proypologismos-dimon.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4172-13/arthro-77-proypologismos-dimon.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3852-10/arthro-72-oikonomiki-epitropi-armodiotites.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4172-13/arthro-77-proypologismos-dimon.html
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Λαμβάνοντας υπόψη, τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει ως υπηρεσία,  καθώς και τις οδηγίες της 

νέας εγκυκλίου ΚΥΑ 23976/22-07-2016 (Β 2311)  , προτείνουμε το επισυναπτόμενο  σχέδιο 

Προϋπολογισμού των εσόδων και των εξόδων του Δήμου Ρόδου έτους 2017, προς συζήτηση και λήψη 

απόφασης, για την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2017. 

 

Στο προτεινόμενο σχέδιο απεικονίζεται η εκτίμηση, απαρίθμηση και ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό 

αριθμό, των εσόδων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να 

πληρωθούν κατά το νέο οικονομικό έτος. 

 

 

Το τελικό ύψος του προϋπολογισμού, έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό των 192.783.935,22€ 

 

 

Ειδικότερα θέματα  
 

 Σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ με την έναρξη του οικονομικού 

έτους. Με τη ΚΥΑ 29530/14 επιβλήθηκε για πρώτη φορά, η υποχρεωτική αναμόρφωση του 

Π/Υ με την έναρξη του οικονομικού έτους, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη 

πρώτη αναμόρφωση του Π/Υ. Με την ΚΥΑ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή 

της αναμόρφωσης αυτής:-Ορίζεται προθεσμία για την αναμόρφωση-προσαρμογή των 

μεγεθών του Π/Υ στα οριστικά υπόλοιπα του προηγούμενου έτους (εντός του Α'4μήνου του 

επόμενου έτους)-Επανυπολογισμός του ανωτάτου ορίου της ομάδας Ι των εσόδων. Στη 

περίπτωση κατά την οποία οι εισπράξεις της ομάδας Ι κατά το 2016 ήταν μικρότερες από τις 

εισπράξεις του 2015, το ανώτατο όριο προσαρμόζεται στο ύψος του ποσού του 2015 που είναι 

μικρότερο (το αντίθετο δεν ισχύει).-Αντίστοιχα θα πρέπει να προσαρμοστεί το ανώτατο όριο 

της ομάδας ΙΙ (32-απαιτήσεις ΠΟΕ) 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΑ 23976/22-07-2016 (Β 2311) 

 

Προϋπολογισμός είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ή του Διοικητικού Συμβουλίου) με 

την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του ΟΤΑ για ένα οικονομικό έτος (άρθρο 1, ΒΔ 17-

5/1959). Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα νομοθετημένα έσοδα του Δήμου. 

Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ’ όψη τα διαχειριστικά 

αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για τα μεν έσοδα τα ποσά που θα 

εισπραχθούν και για τα δε έξοδα τα ποσά που προβλέπεται να πληρωθούν. 

 

Για την διαμόρφωση του σκέλους των εσόδων, η οικονομική υπηρεσία συγκεντρώνει τα ακόλουθα : 

-Τα νομοθετημένα έσοδα των οποίων το ύψος προσδιορίζεται βάσει των πραγματικών αποδόσεων και 

των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού.  

-Τις επιχορηγήσεις από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, ΚΑΠ 

επενδύσεων κλπ, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης 

περί κατάρτισης του προϋπολογισμού που προβλέπει το άρθρο 77 του Ν.4172/13. -Τις επιχορηγήσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ένταξης. 

-Το προβλεπόμενο χρηματικό υπόλοιπο και το προβλεπόμενο υπόλοιπο των απαιτήσεων του Δήμου 

από βεβαιωμένα έσοδα με ημερομηνία 31/12 του τρέχοντος έτους. 

Η οικονομική υπηρεσία συγκεντρώνει στοιχεία από τις υπηρεσίες για τη διαμόρφωση του σκέλους 

των δαπανών.  

Αναλυτικά: 

-Τις προμήθειες επενδυτικών αγαθών (πλην έργων), ανά υπηρεσία. 

-Τις προβλεπόμενες προμήθειες υλικών ανά υπηρεσία. 

-Τις προβλεπόμενες εργασίες ανά υπηρεσία. 

-Τις συνεχιζόμενες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ανά υπηρεσία. 

-Το τεχνικό πρόγραμμα με τα συνεχιζόμενα έργα και τα νέα έργα που θα εκτελέσει ο Δήμος. 

-Τις υποχρεωτικές εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.  

-Πίνακα δαπανών του προσωπικού, με αναλυτικά στοιχεία κόστους ανά εργαζόμενο, όπου 

υπολογίζονται οι νέες προσλήψεις και το κόστος τους, οι αποχωρήσεις του προσωπικού βάση του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

-Τις προβλεπόμενες υπερωρίες. 

http://www.karagilanis.gr/images/kya_26945_2015.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/kya_26945_2015.pdf
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-1-proypologismos.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-1-proypologismos.html
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-Τα ποσά των αμοιβών των αιρετών.  

-Τα τοκοχρεολύσια, βάσει των δανειακών συμβάσεων και των αναλυτικών καταστάσεων του ΤΠΔ και 

των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων. 

-Τις επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην 

συστατική τους πράξη. 

-Τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων καθώς και τον υπολογισμό ποσών για 

γενικότερες αποζημιώσεις σε τρίτους. 

-Το ποσό που προκύπτει για την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά 

τα προηγούμενα οικον. Έτη, σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται κάθε φορά από τις 

οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού που προβλέπει 

το άρθρο 77 του Ν.4172/13.  

Η  ΚΥΑ 23976/22-07-2016 (Β 2311), κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την ΚΥΑ 26945/2015, 

επιφέρει όμως αλλαγές σε ορισμένους κωδικούς. Οι κωδικοί που μεταβάλλουν τον Π/Υ του Δήμου 

Ρόδου είναι οι εξής: 

1) 0112 «Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων» και 0125 «Δικαιώματα Βοσκής» στα οποία πλέον 

θα εγγράφονται τα εν λόγω έσοδα μόνο για τις εκτάσεις κυριότητας των Δήμων. 

2) Τα προβλεπόμενα έσοδα από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ θα πρέπει εφεξής να εγγράφονται στον 

κωδ.1329 και όχι στον κωδ.1322. 

3) Τα έσοδα από την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας του άρθρου 13 του Ν2971/2001 θα 

εγγράφονται πλέον στον κωδ.1694 και όχι στον κωδ.0461. 

 

 Όσον αφορά τη βάση υπολογισμού των δεδομένων, παραμένει η ταμειακή βάση (εισπράξεις-

πληρωμές). 

 

Τα στοιχεία των εσόδων που υπολογίζονται με συγκεκριμένο τρόπο για το έτος 2017 είναι τα εξής: 

 

Α1. Οι επιχορηγήσεις των ΚΑΠ (Κ.Α. Εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως 

το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του μηνός Αυγούστου 2016 που αποδόθηκε στο δήμο, επί 

δώδεκα.  

 

Α2. Οι πιστώσεις που διατίθενται στους δήμους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζεται στο 

ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο 

δήμο το 2016, επί τέσσερα. 

 

Α3. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α. Εσόδου 

0621) καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) πρέπει να είναι 

ίσες  με τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016 επί δύο. 

 

Α4. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα 

ακινήτων (Κ.Α. Εσόδου 0612), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το 

χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2016 επί τρία. 

 

Α5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων (Κ.Α. Εσόδου 0613), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 

2015 (αφορά δήμους του Ν. Δωδεκανήσου)  

  

Α6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, υπολογίζονται στο 

ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016. 

  

 Α7. Η ΣΑΤΑ που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων » 

πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του 

έτους 2016 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα. 

 

Α8. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων 

σχολικών κτιρίων (Κ.Α. Εσόδου 1312), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το 

έτος 2015.  

 

Α9. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη 

πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016. Ο δήμος 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4172-13/arthro-77-proypologismos-dimon.html
http://www.karagilanis.gr/images/kya_26945_2015.pdf
http://www.karagilanis.gr/oikonomika/esoda-ota/kodikoi-esodon-proupologismou/0611-kap-gia-tin-kalypsi-genikon-anagkon-arthro-25-n-1828-89.html
http://www.karagilanis.gr/oikonomika/dapanes/kodikoi-dapanon-proypologismou/6741-pronoiaka-epidomata.html?highlight=WzY3NDFd
http://www.karagilanis.gr/oikonomika/esoda-ota/kodikoi-esodon-proupologismou/0612-kap-gia-tin-katavoli-misthomaton-akiniton-pros-stegasi-dimosion-sxolikon-monadon-kai-loipon-ypiresion.html
http://www.karagilanis.gr/oikonomika/esoda-ota/kodikoi-esodon-proupologismou/0613-kap-ek-tou-forou-eisodimatos-fysikon-kai-nomikon-prosopon-se-dimous-tou-n-dodekanisou.html
http://www.karagilanis.gr/oikonomika/esoda-ota/kodikoi-esodon-proupologismou/1311-p-ependytikon-dapanon-ton-dimon.html?highlight=WzEzMTFd
http://www.karagilanis.gr/oikonomika/esoda-ota/kodikoi-esodon-proupologismou/1312-episkefi-kai-syntirisi-scholikon-ktirion-arthro-13-n-2880-2001.html?highlight=WzEzMTJd
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μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον Κ.Α. 1214 το μέρος αυτού που εκτιμά 

ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία και 

στον Κ.Α. 1313 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών.  

 

Α10. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ , για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών 

μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων , υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που 

αποδόθηκαν στο δήμο για τη σχολική χρονιά 2015-2016. 

 

Α11. Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης 

πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως , τόσο κατά την κατάρτιση του Π/Υ όσο και για τις 

αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του Π/Υ 

όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου , με αναφορά του ΑΔΑ 

ανάρτησης της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» . 

 

Α12.Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2017 για νέα έργα 

μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να 

υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ , ηλεκτρονική υποβολή κ.λ.π.). 

 

Τόσο στην κατηγορία των εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων , όσο και στην κατηγορία των 

αντιστοίχων δαπανών , οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και 

αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμηση τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) 

και όχι την συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων .    

 

Επισυνάπτεται πίνακας υπολογισμών σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου για τους ΚΑΠ. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311/26-07-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β') 

Α/Α ΕΣΟΔΟ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΥΑ 23976/ 22-07-2016 

(ΦΕΚ 2311 ΤΕΥΧΟΣ Β') 

ΠΟΣΟ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2017 

1 ΚΑΠ (0611) 

[τακτική κατανομή  

Αυγούστου 2016 (Χ) 12] 1.018.097,64 

12.217.171,68 

 

2 

λειτουργικά σχολείων 

(0614)-σχολικοί 

τροχονόμοι (0615) [Α’κατανομή 2016 (Χ) 4]  282.160,00 1.128.640,00 

3 προνοιακά (0621) [Α’6μηνο 2016 (Χ) 2]  5.402.270,87 10.804.541,74 

4 μισθώματα (0612) 

ότι αποδόθηκε (Ιαν-Απρ 

2016) (Χ) 3 6.610,92 19.832,76 

5 

φόρος που αποδίδεται σε 

Δήμους Δωδεκανήσων 

(0613) ότι αποδόθηκε το 2015 8.108.800,00 8.108.800,00 

6 

ΚΑΠ επενδύσεων-

ΣΑΤΑ (1311) 

το ποσό της Α’τακτικής 

κατανομής 2016 (Χ) 12 156.995,00 1.883.940,00 

7 

επισκευές σχολικών 

κτιρίων (1312) ότι αποδόθηκε το 2015 263.800,00 263.800,00 

8 πυροπροστασία (1214) ότι αποδόθηκε το 2016 173.000,00 111.000,00 

9 πυροπροστασία (1313) ότι αποδόθηκε το 2016 85.000,00 147.000,00 

10 

πιστώσεις για σίτιση 

μαθητών μουσικών 

σχολείων 

ότι αποδόθηκε για τη 

σχολική χρονιά 2015-2016 64.149,22 64.149,22 

http://www.karagilanis.gr/oikonomika/esoda-ota/kodikoi-esodon-proupologismou/1214-epixorigiseis-gia-pyroprostasia-pou-proori-zontai-gia-leitourgikes-dapanes.html?highlight=WzEyMTRd
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Επισυνάπτεται πίνακας με Ίδια έσοδα βάση των οποίων έγιναν οι υπολογισμοί των ιδίων  εσόδων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 23976/ 22-07-2016 

(ΦΕΚ 2311 /26-07-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β') 

Κ.Α. 
ΟΜΑΔΑ 

ΕΣΟΔΩΝ I. 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

ΜΕΧΡΙ 

ΙΟΥΛΙΟ  2015 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

ΜΕΧΡΙ 

ΙΟΥΛΙΟ  2016 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

2015 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2017 

01 

 ΠΡΟΣΟΔΟΙ 

ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

325.702,00 450.462,70 124.760,70 851.140,00 1.165.900,00 

02 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

3.123,00 9.840,04 6.717,04 7.553,00 14.270,00 

03 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

8.054.787,00 8.035.040,12 -19.746,88 17.356.255,00 17.356.255,00 

04 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.576.296,00 3.373.815,55 797.519,55 8.147.532,00 6.913.913,00 

05 
 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
214.176,00 179.935,78 -34.240,22 754.309,00 523.500,00 

07 

 ΛΟΙΠΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 

202.087,00 230.541,01 28.454,01 774.412,00 777.126,00 

11 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ 

ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 

14 

 ΔΩΡΕΕΣ-

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 

-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 

 ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ – 

ΠΡΟ/ΜΑ – 

ΠΑΡ/ΛΑ 

527.309,00 791.074,75 263.765,75 1.203.470,00 1.397.000,00 

16 

 ΛΟΙΠΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 

163.501,00 283.163,65 119.662,65 381.588,00 2.048.100,00 

21 

 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 

ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ - 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

408.411,00 277.454,21 -130.956,79 725.953,00 725.755,00 

22 

 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 

ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ- 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

82.762,00 60.263,13 -22.498,87 302.638,00 290.600,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΙΔΙΩΝ 

12.558.154,00 13.691.590,94 1.133.436,94 30.504.850,00 31.220.419,00 
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ΕΣΟΔΩΝ 

OMAΔΑΣ Ι. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 

     Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη. Το Ι μέρος περιλαμβάνει τα έσοδα και το ΙΙ μέρος τις 

δαπάνες συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. 

    Στην αιτιολογική έκθεση που ακολουθεί έχουν εγγραφεί  νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους 

προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης του  κάθε εσόδου, δικαιολογείται με 

συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν 

τις τυχόν αυξομειώσεις της.  

     Αναλυτικά τα στοιχεία του προϋπολογισμού έχουν ως εξής: 

 

Τρόπος υπολογισμού των εσόδων 

 Με την νέα ΚΥΑ τα έσοδα προσδιορίζονται βάσει των εισπράξεων του 2016, όμως το ύψος που 

μπορούν αυτά να εμφανιστούν αυξημένα εξαρτάται πλέον από πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν 

από το επίπεδο εισπράξεων του 2016, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2015. Έτσι 

τα ίδια έσοδα κινούνται σε πραγματικά απολογιστικά στοιχεία, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης 

των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών, σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του 

προϋπολογισμού. 

 

Η σχέση  μεταξύ εσόδων - εξόδων επίσης θα διασφαλίζεται στην πορεία εκτέλεσης του, 

με την κατάρτιση στοχοθεσίας, η οποία θα συνοδεύει τον προϋπολογισμό και με την οποία θα 

ελέγχονται μηνιαία,  οι στόχοι του προϋπολογισμού. 

 
0 -Τακτικά Έσοδα 

 

Κ.Α.0111   Μισθώματα από αστικά ακίνητα, ποσού 992.900€. Εγγράφονται και προβλέπονται  τα 

μισθώματα τόσο από στεγασμένους χώρους  (καταστήματα, κατοικίες, γραφεία κ.λ.π.) όσο και από μη 

στεγασμένους χώρους (γήπεδα, οικόπεδα κ.λ.π.) όπως αποτυπώνονται στην ανάλυση. 

 

ΚΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια  & λαϊκές αγορές, ποσού 30.000€.   

 

ΚΑ 0129.0002 Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων ποσού 143.000€.  Εδώ 

καταχωρούνται τα έσοδα, από την χρήση των δημοτικών χώρων, για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει 

η ανανέωση της σύμβασης τους. Βεβαιώνονται και εισπράττονται ποσά μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. 

 

ΚΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων, ποσού 9.070€. Το ποσό έδωσε η ταμειακή υπηρεσία και αφορά τους τόκους 

από τις καταθέσεις των χρημάτων μας  στις τράπεζες. 

 

ΚΑ 0311.0001 Τέλος καθαριότητας  & φωτισμού, ποσού 17.356.255,00€. Εγγράφεται το ενιαίο 

ανταποδοτικό τέλος του άρθρου 25 του Ν 1828/89. Μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ εισπράττονται 

έσοδα  για λογαριασμό του Δήμου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

που παρέχει στους δημότες. Ένα μέρος όμως από αυτά η ΔΕΗ το παρακρατά γιατί αφορά την δαπάνη 

του Δήμου για φωτισμό οδών, πλατειών κτλ.  

 

ΚΑ 041 Έσοδα νεκροταφείων, ποσού 126.500,00€. Εδώ εγγράφονται τα τέλη και δικαιώματα που 

επιβάλλονται για την κάλυψη  των δαπανών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων και καθορίζονται 

από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδεται από το δημοτικό συμβούλιο.  

 

ΚΑ 0432.0001 

Εισιτήρια κοιλάδας  Πεταλούδων, ποσού 989.787,00€.  

 

ΚΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας, έσοδα Τ.Α.Π ποσού 1.967.125,00€ του άρθρου 24 Ν 2130/93.  

ΚΑ 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) ποσού 

2.307.400,00€.  
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ΚΑ 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ποσού 501.304,00€.  

  

ΚΑ 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, ποσού 453.618,00€. 

 

ΚΑ 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου (άρθρο 4 Ν. 1900/90), ποσού 350.000,00€.  

ΚΑ 0465  Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93), ποσού 

3.000€. Αφορά  έσοδα που προέρχονται από την λειτουργία λατομικών επιχειρήσεων στην  Δημοτική 

Ενότητα Αταβύρου και την Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας.  

ΚΑ 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958), ποσού 21.929,00€. 

ΚΑ 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99), ποσού 190.000,00€. Το τέλος 

αφορά το προβλεπόμενο έσοδο από την λειτουργία ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα). 

ΚΑ 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80), ποσού 2.000€. 

 

ΚΑ 0523  Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83), ποσού 50.000€. 

Αφορά τους Δήμους, στους οποίους έχει μεταβιβαστεί η άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων κατά τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 1337/1983. 

ΚΑ 0527 Έσοδα από τροφεία ποσού 349.000,00€ 

 

 

ΚΑ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Στους κωδικούς αριθμούς 06 συνολικού ποσού 32.343.135,40 €,  εγγράφονται: 

Tα αναμενόμενα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

  (ΚΑΠ) για την κάλυψη γενικών αναγκών ποσού 12.217.171€ 

 Έσοδα από ΤΠΔ για μισθώματα σχολικών μονάδων, ποσού 19.832€. 

 ΚΑΠ από Φόρο Εισοδήματος, ποσό 8.108.800€ 

 Tα έσοδα για την κάλυψη αναγκών των σχολείων για το οποίο έχει εγγραφεί αντίστοιχο έξοδο 

ποσού 1.128.640€. 

 Έσοδα για την κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών, Μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων 

και Λυκείων, ποσό 64.149,22€. 

 Καταβολή προνοιακών επιδομάτων ποσού 10.804.541€. 

 

Ο τρόπος υπολογισμού έχει αναλυθεί παραπάνω. 

 

Στους κωδικούς αριθμούς 0711 έως 0713  εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων με την 

αντίστοιχη νομοθεσία. 

ΚΑ 0715 Τέλος διαφήμισης, ποσού 308.503€,  

ΚΑ 0718.0001 ποσού 391.798€ Έσοδα από Καζίνο Ρόδου Α.Ε. 

Επίσης ή έκδοση αδειών μουσικής προϋπολογίστηκε στα  18.000€. 

 

 

1 – Έκτακτα έσοδα 

ΚΑ 12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ποσού 442.000€ 

 

Στον ΚΑ 1214 εγγράφεται η Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για λειτουργικές 

δαπάνες , ποσού 111.000€. 

Στον ΚΑ 1219 εγγράφονται τα ποσά που αφορούν πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, ποσού 331.000€. 

 

ΚΑ 131  Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες. 

ΚΑ 1311 ΣΑΤΑ  Πρόβλεψη ποσού 1.883.940€.  

Σημαντικό  έσοδο το οποίο προέρχεται  από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και  προορίζεται  για 

επενδυτικές δαπάνες.  

ΚΑ 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ποσού 263.800€. 

ΚΑ 1313 Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για επενδυτικές δαπάνες , ποσού 

147.000€.   

ΚΑ 1328.0107 ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου ποσού 47.450€. 

ΚΑ 1328.0108 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρόμα ποσού 187.640€. 

http://www.karagilanis.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000103_N0000009227_N0000000103_N0000006269_N0000006718_N0000006745_N0000006746_N0000006747
http://www.karagilanis.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000103_N0000009227_N0000000103_N0000006269_N0000006718_N0000006745_N0000006746_N0000006747
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Οι υπόλοιποι κωδικοί του 13 αφορούν χρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις όπως αναφέρονται στους 

τίτλους. 

 

ΚΑ 15 Προσαυξήσεις –πρόστιμα –παράβολα ,ποσού 1.397.000€.  

ΚΑ 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα ποσού 2.048.100€.  

Στον ΚΑ 1694 εγγράφονται για το έτος 2017 τα έσοδα από παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  του 

άρθρου 13 του Ν.2971/2001. Ποσό 1.350.000€ 

Στον ΚΑ 1699.0006 εγγράφονται τα έσοδα από το δάνειο της ΔΕΥΑΡ. Ποσό 360.000€. 

 

 

2 - Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Ποσό 725.755€ 

ΚΑ 21  ΈΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ  

ΚΑ 22  ΈΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 

Στους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2118 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα που ανάγονται σε παρελθόντα 

οικονομικά έτη, βεβαιώνονται όμως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 

έτους. 

 

3 - Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

ΚΑ 3111.0001 Εισπράξεις από δάνεια δεν προϋπολογίζονται.  

 

Στην πίστωση που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 32), εγγράφονται 

όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ). 

Στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα 

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό 

που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών.  

Υπολογισμός 

O KA 32 υπολογίζεται στα 85.055.730€ και ο ΚΑ 85 στα 82.188.000€ το οποίο σημαίνει καθαρή 

προβλεπόμενη είσπραξη 2.867.730 €. 

 

4 - Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων, ποσού 11.880.800,00€ 

Το έσοδο  αφορά συνταξιοδοτικές  εισφορές, εισφορές υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικές εισφορές, 

φόρους  αγαθών, φόρους που παρακρατούνται στις αποδοχές,  κρατήσεις υπέρ τρίτων και επιστροφές 

χρημάτων. 

Τα ποσά αυτά έχουν δοθεί από την οικονομική υπηρεσία, και ανάλογα εγγράφονται ποσά στα έξοδα, 

προκειμένου να γίνουν  λογιστικές τακτοποιήσεις στο λογιστικό σύστημα του Δήμου. 

 

5 - Χρηματικό υπόλοιπο, ποσού 18.000.000€ το οποίο αναλύεται σύμφωνα με την ΚΥΑ: 

ΚΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα, για κάλυψη υποχρεώσεων 

παρελθόντων ετών ποσού 4.313.000€. 

 

ΚΑ 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα, για κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από 

πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ποσού 250.000€. 

 

ΚΑ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  έσοδα, για κάλυψη υποχρεώσεων 

παρελθόντων ετών ποσού 2.531.000,00€  

 

ΚΑ 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα, για κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από 

πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ποσού 7.816.000,00€. 

 

Τελικό ύψος εσόδων 192.783.935,22€. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

      Οι υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα 

διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής: 

00  - γενικές υπηρεσίες 

10  -οικονομικές & διοικητικές υπηρεσίες 

15  -υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού,& κοινωνικής πολιτικής 

20  -υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

30  -υπηρεσία τεχνικών έργων 

http://www.karagilanis.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000103_N0000009227_N0000000103_N0000006269_N0000006816_N0000006824
http://www.karagilanis.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000103_N0000009227_N0000000103_N0000006268_N0000006676_N0000006723
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35  -υπηρεσία πρασίνου 

40  -υπηρεσία πολεοδομίας 

45  - υπηρεσία νεκροταφείων 

60-61-62-64 προγράμματα δημοσίων επενδύσεων νέες υπηρεσίες 

70 - λοιπές υπηρεσίες 

      Για τους κωδικούς που αφορούν προμήθειες σε γραφική ύλη, καύσιμα, είδη υγιεινής και 

καθαριότητας,  έπιπλα- σκεύη αλλά και επισκευές συντηρήσεις οχημάτων  και  παγίων έχουν 

κατανεμηθεί ποσά  λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και γίνεται αναφορά σε αυτές 

όποτε κρίνεται απαραίτητο.  

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού των εξόδων, τηρήθηκαν  οι γενικές αρχές που αφορούν όλους 

τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Δήμος μας, δηλαδή: 

Περιστολή της σπατάλης σε υλικά και  υπηρεσίες  στη βάση μετρήσιμων στόχων.  

00-Γενικές Υπηρεσίες 

ΚΑ 00-6031.0001 Αποδοχές γενικού γραμματέα, ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών, 

προβλέπεται ποσό 133.600€ για τους  ειδικούς συνεργάτες και τις αποδοχές του γενικού γραμματέα. 

ΚΑ 00-6031.0002 Αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων, αφορά τις αμοιβές των πέντε (5) 

νομικών του Δήμου Ρόδου που αμείβονται  με πάγια περιοδική αμοιβή   ποσού 162.000,00€. 

ΚΑ 00-6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ποσού 35.200,00€ για τις 

παραπάνω αποδοχές. 

ΚΑ 00-6056.0002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ. ΤΑΔΚΥ, προβλέπεται ποσό 350.000€, το οποίο 

παρακρατείται κατά την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και κατόπιν διενεργούνται  

λογιστικές τακτοποιήσεις από την οικονομική υπηρεσία . 

ΚΑ 00-6073.0001  Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια  και σεμινάρια, 

ποσού 5.000€ το οποίο είναι  απαραίτητο για την επιμόρφωση του προσωπικού του Δήμου. 

ΚΑ 00-6074.0001 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο Α.Σ.Ε.Π. (σύμφωνα με το 

άρθρο 13 Ν 2527/97 ) ποσού 1.000€. 

ΚΑ 00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, αφορά αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων που διορίζονται ανά υπόθεση ποσού 10.000€. 

ΚΑ  00-6116.0001  ποσό 5.000€  για αμοιβές δικαστικών επιμελητών. 

ΚΑ 00-6117.0001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες  

Εγγράφονται  πιστώσεις  για τη σύναψη συμβάσεων έργου του άρθρου 6 του ν. 27/1997. Εκτός από αυτές 

τις συμβάσεις έργου, στους ίδιους κωδικούς καταχωρούνται και οι αναθέσεις «εργασιών» (υπηρεσιών) σε 

τρίτους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, (βάσει των διατάξεων του άρθρου 209 του ΚΔΚ).Το μέγεθος 

της δαπάνης προϋπολογίζεται στα 5.000 €.  

ΚΑ 00-6121.0001 Έχει υπολογιστεί ποσό 480.000€. Το ποσό αφορά την αντιμισθία του  Δημάρχου, του 

προέδρου του Δ.Σ. και  επτά  7 Αντιδημάρχων. 

ΚΑ 00-6124.0001 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ Ν 2685/99), 

ποσού 5.000€. 

ΚΑ 00-6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε 

αιρετούς, ποσού  14.400€ για εργοδοτικές εισφορές.  

ΚΑ 00-6131.0001 Ο Κ.Α. περιλαμβάνει  οποιαδήποτε αμοιβή φυσικού προσώπου που δεν έχει την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και ταυτόχρονα δεν συνδέεται με τον οικείο Δήμο με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας ποσού 10.000€. Τέτοιες μπορεί να είναι π.χ. αμοιβές σε εισηγητές σεμιναρίων. 

ΚΑ 00-6132.0001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ποσού 1.000€.  

ΚΑ 00-6142.0008 Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών- ορκωτός λογιστής ποσού 24.800€  

ΚΑ 00-6153.0001 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) ποσού 1.000€. 

ΚΑ 00-6154.0001 Αποζημίωση σε Δ.Ο.Υ υπέρ δημοσίου ποσού 2.000€. 

ΚΑ 00-6154.0002 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ποσού 3.000€. 

ΚΑ 00-6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων  ποσού 3.000€. 
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ΚΑ 00-622 Επικοινωνίες  ποσού 309.800€. Εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, 

δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του 

ν. 3274/2004 και για ταχυμεταφορές. 

ΚΑ 00-63 Φόροι –τέλη ποσού 564.000,00€. Εγγράφονται οι δαπάνες για φόρους και τέλη που βαρύνουν 

τον ίδιο το Δήμο όπως π.χ. τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, πλην των απορριμματοφόρων, φόρος επί του 

τόκου των τραπεζικών καταθέσεων, φόροι, τέλη, δασμοί και εισφορές που εισπράττονται στα τελωνεία 

κ.λ.π. Νέοι φόρο σύμφωνα με την νομοθεσία. 

ΚΑ 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών ποσού 23.000€. Αφορά έξοδα κινήσεως, διαμονής και 

ημερησίας αποζημίωσης των μετακινούμενων για υπηρεσία, αιρετών και τρίτων. 

ΚΑ 00-643 Δημόσιες σχέσεις ποσού 83.000€. Τα ποσά έχουν εγγραφεί   για την  απονομή τιμητικών 

διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων, εκδηλώσεις, φιλοξενίες για δημόσιες σχέσεις, τελετές, διπλώματα 

,τοπικές εορτές και γενικά δαπάνες που συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών συμφερόντων του 

Δήμου. Για την διάθεση των  πιστώσεων αυτών απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

ΚΑ 00-644 Συνέδρια και εορτές, ποσού 36.000€.   

ΚΑ 00-645  Συνδρομές ποσού 94.500€. Πρόκειται για  έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, 

ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κτλ. 

ΚΑ 00-6463.0001 Έξοδα δημοσιεύσεων ποσού 20.000€. Για διάφορα έξοδα δημοσίευσης, αγγελιών, 

ανακοινώσεων κτλ. 

ΚΑ 00-6492.0001 Δικαστικά έξοδα ποσού 2.000.000€. Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων του Δήμου. 

ΚΑ 00-651 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ποσού  4.574.500€. Στους κωδικούς που 

ακολουθούν περιγράφονται  τα δάνεια του κάθε Δήμου αναλυτικά με τόκους και χρεολύσια. 

ΚΑ 00-652 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών, ποσού 8.500€. Στους κωδικούς που ακολουθούν 

περιγράφονται τα δάνεια του κάθε Δήμου  αναλυτικά με τόκους και χρεολύσια. 

ΚΑ 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ποσού 1.128.640€, αφορά την απόδοση εισοδημάτων από 

θεσμοθετημένους πόρους (Κ.Α.Π.) σε σχολικές επιτροπές. (αντίστοιχος  Κ.Α. των εσόδων 0614) 

ΚΑ 00-6715  Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ποσού 2.936.000 €. 

 Η κατανομή αφορά: 

 τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας, με 1.250.000ευρώ,  

 το Μουσείο Νεοελληνικής τέχνης με 206.000 ευρώ και 

 τον  ΔΟΠΑΡ με 1.700.000ευρώ. 

ΚΑ 00-6736 συνολικού  ποσού 500.000€ 

Αφορά  προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ. και είναι επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και 

πολιτιστικούς συλλόγους και κινούνται μέσα στα προβλεπόμενα όρια του νόμου.(ποσοστό 1,5% των 

τακτικών εσόδων)για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε αθλητικούς, πολιτιστικούς (και 

εκκλησιαστικούς) συλλόγους που εδρεύουν αποκλειστικά στην περιφέρεια του Δήμου. Στην προκειμένη 

περίπτωση το ποσό αφορά την χρηματοδότηση του ΠΡΟΤΟΥΡ και κυνοκομείο. 

ΚΑ 00-6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων, ποσού 50.000€ . Αφορά τα δάνεια 

της ΔΕΥΑΡ   τα οποία πληρώνει ως εγγυητής ο Δήμος. Υπάρχει αντίστοιχο έσοδο στον ΚΑ 4218.001 

 

10-Οικονομικές- Διοικητικές Υπηρεσίες 

ΚΑ 10-601 ποσού  4.366.000€, αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων. 

ΚΑ 10-602 ποσού 922.600€, αφορά τις μισθοδοσίες των τακτικών υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου. 

ΚΑ 10-604 ποσού 58.744€,  αφορά τις μισθοδοσίες των εκτάκτων υπαλλήλων. 

ΚΑ 10-605 ποσού 950.619€,  αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων 

ΚΑ 10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την υπηρεσία Οικονομικών- Διοικητικών υπηρεσιών, 

ποσού 5.000.000€  

ΚΑ 10-6232 Μισθώματα κτιρίων –Τεχνικών έργων ποσού 450.000€  

Εδώ εγγράφονται τα κάθε είδους μισθώματα που καταβάλλει ο Δήμος. 

ΚΑ 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους, ποσού 128.800€. 

Εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, όταν οι 

επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως έργα (π.χ. συντήρηση 

κλιματιστικών, καυστήρα, κ.λπ.). 
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15 - Υπηρεσίες  Πολιτισμού Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής 

ΚΑ 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων, ποσού 726.000€. 

ΚΑ 15-602 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου από τους μεταφερόμενους υπαλλήλους,  ποσού 

778.000€.  

ΚΑ 15-625 Ασφάλιστρα, ποσού 3.000€.  

ΚΑ 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους. Διάφορες επισκευές και 

συντηρήσεις, με ποσά τα οποία κρίνονται απαραίτητα, ποσού 31.000€. 

ΚΑ 15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, όπως αναλύονται στους υποκωδικούς προκειμένου να 

συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους οι παιδικοί σταθμοί ποσού 245.000€ 

ΚΑ 15-6741 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους και αφορά την 

καταβολή προνοιακών επιδομάτων ποσού 10.804.541€ , πίστωση για την καταβολή των προνοιακών 

επιδομάτων (άρθρο 94 παρ. 3β περίπτ. 17 του ν. 3852/2010), αντίστοιχο ποσό έχει εγγραφεί στον ΚΑ 

0621.0001 των εσόδων. 

ΚΑ 15-713 Προμήθειες παγίων, όπως αναγράφονται στην περιγραφή. 

ΚΑ 15-73 Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

20  -Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

ΚΑ 20-601 Ποσό 2.151.000,€ αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας.  

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ποσού 27.000€. 

ΚΑ 20-602 Ποσό 2.742.000€ αφορά τις μισθοδοσίες των αορίστου χρόνου υπαλλήλων καθαριότητας.  

ΚΑ 20-604 Ποσό 1.704.068,08€ αφορά τις μισθοδοσίες του έκτακτου προσωπικού   καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού. 

ΚΑ 20-606 Προβλέπεται ποσό 108.500€  για  παροχές  εργατοτεχνικού  προσωπικού, καθώς και άλλα 

μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας όπως: 

ΚΑ 20-6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας, προβλέπεται ποσό 3.236.276,24€. 

ΚΑ 20-625 Ασφάλιστρα ποσού 20.000€. 

ΚΑ 20-627  Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού. Εγγράφονται τα καταβαλλόμενα 

σε τρίτους έξοδα ( η ανάθεση στον ιδιώτη) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας ποσού 4.210.000€. 

Στον κωδικό αυτόν είναι φανερή η αυξημένη ανάγκη της υπηρεσίας  για να αντιμετωπίσει το δύσκολο  

έργο του τομέα της καθαριότητας.  

ΚΑ 20-713Προμήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή. 

ΚΑ 20-73Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

ΚΑ 20-74  Οι μελέτες όπως περιγράφονται στους κωδικούς. 

 

30-Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 

ΚΑ 30-601 Αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων, ποσού 2.460.000€. 

ΚΑ 30-602 Αφορά τις μισθοδοσίες των  υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού 826.000€. 

Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας. 

ΚΑ 30-6236.0001 Ενοίκια –Μισθώματα.  Έχει εγγραφεί  η υποχρέωση για μισθώματα, ποσού 170.000€. 

ΚΑ 30-626 Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις, με ποσά τα οποία κρίνονται απαραίτητα και η υπηρεσία  

των τεχνικών έργων αναλαμβάνει μεγάλο κομμάτι από τη δαπάνη αυτή, ποσού 436.000€ . 

ΚΑ 30- 62 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα-λοιπές παροχές τρίτων. Εγγράφονται τα καταβαλλόμενα 

σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισμού, ποσού 846.000€. 

ΚΑ 30-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, προβλέπονται με διαφορά λόγω της αυξημένης 

ανάγκης στην εν λόγο υπηρεσία, ποσού 1.162.000€.  

ΚΑ 30-713 Προμήθειες παγίων, όπως αναγράφονται στην περιγραφή.  

ΚΑ 30-73Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

ΚΑ 30-74 Οι μελέτες όπως περιγράφονται στους κωδικούς. 

35-Υπηρεσία Πρασίνου 

ΚΑ 35-601 Αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων, ποσού 726.000€  

ΚΑ 35-602 Αφορά τις μισθοδοσίες των  υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού 112.800€. 

ΚΑ 35-605  Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού 183.600€. 

Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας. 

ΚΑ 35-713 Προμήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή. 

 ΚΑ 35-73 Έργα της υπηρεσίας. 

40-Υπηρεσία Πολεοδομίας 

ΚΑ 40-601 Αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων, ποσού 609.600€. 

 ΚΑ 40-602 Αφορά τις μισθοδοσίες των  υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού 113.000€. 
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ΚΑ 40-605 Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού 153.600€. 

Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας με τα  

απαραίτητα ποσά . 

ΚΑ 40-713 Προμήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή.  

ΚΑ 40-74Οι μελέτες που αφορούν την υπηρεσία Πολεοδομίας, όπως περιγράφονται στους κωδικούς. 

45-Υπηρεσία Νεκροταφείων 

ΚΑ 45-601 Αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων, ποσού 122.400€. 

ΚΑ 45-602 Αφορά τις μισθοδοσίες των  υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού 23.00€. 

ΚΑ 45-605 Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού 29.400€. 

Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας με τα άκρως 

απαραίτητα ποσά. 

ΚΑ 45-713 Προμήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή, ποσού.  

ΚΑ 45-73 Έργα της υπηρεσίας. 

 Έχουν προστεθεί επίσης οι υπηρεσίες παρακολούθησης των επιχορηγούμενων προγραμμάτων και έργων 

όπως αναλύονται στους ΚΑ 60-61-62-64. 

70- Λοιπές Υπηρεσίες 

Οι λοιπές υπηρεσίες περιλαμβάνουν το προσωπικό των παρακάτω Διευθύνσεων: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Αναλυτικά: 

ΚΑ 70-601 Αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων, ποσού 2.100.000€.  

ΚΑ 70-602 Αφορά τις μισθοδοσίες των  υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού 490.000€. 

ΚΑ 70-605 Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού 500.400€. 

ΚΑ 70-713 Προμήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή. 

ΚΑ 70-73 Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

Σημειώσεις  

 Οι  Πληρωμές υποχρεώσεων  Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονομικών ετών) αναλύονται στις υπηρεσίες.  

ΚΑ 82 Λοιπές αποδόσεις έχουν μεταφερθεί στις γενικές υπηρεσίες. 

Επίσης η  πάγια προκαταβολή σύμφωνα με το άρθρο 173 του νέου Δ.Κ.Κ. έχει μεταφερθεί στις 

γενικές υπηρεσίες ΚΑ 00.  Το  ποσό που προτείνεται είναι μέσα στα όρια που ορίζει ο νόμος και αφορά 

την πληρωμή διαφόρων  μικροδαπανών η οποία γίνεται με ειδική διαδικασία . 

 

ΚΑ 91 Αποθεματικό, ποσού  1.660.284,73€. 

Το ποσό αυτό προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή για την 

εγγραφή νέων πιστώσεων που δεν έχουν  προβλεφθεί .Το ύψος του δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που 

προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΔΚΚ (5% των τακτικών εσόδων). 

Το τελικό ύψος του προϋπολογισμού, έτους 2017 στο οποίο ισοσκελίζεται με τα έσοδα ανέρχεται στο 

ποσό των 192.783.935,22€ 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 την κοινή υπουργική απόφαση (Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών)  (K.Y.A. 

23976/26-7-2016, Φ.Ε.Κ. τεύχος Β'  αρ. φύλλου 2311, περί της «Παροχής οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικ. έτους 2017, 

 την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 364/05-09-2016 (ΑΔΑ: 699ΗΩ1Ρ-6Β0), της 

οποίας θεωρούνται ως αναπόσπαστα έντυπα - ένθετα, η απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου, αρ. 6/31.08.2016,  

 Η με αριθμ. πρωτ.: 1371/04.11.2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ, 

 το έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών αρ. 

πρωτ. 2/97538/17.11.2016, δια του οποίου διαβιβάζονται, εκ νέου, η Εισηγητική Έκθεση, το 

έντυπο ανακεφαλαίωσης Εσόδων και Δαπανών Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου για το 

Οικονομικό Έτος 2017,  

 Έγγραφο με αρ. πρωτ.: 35021/9-11-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σχέδιο 

προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου για το οικονομικό έτος 2017 – αναγκαίες 

προσαρμογές». 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει με την παρούσα, την τροποποίηση της υπ’ αριθμ, 364/05-09-2016 (ΑΔΑ: 699ΗΩ1Ρ-6Β0) 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη «Έγκριση, κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού 

Εσόδων - Εξόδων, Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2017», μετά την με αριθμ. πρωτ.: 

1371/04.11.2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 

  

Β) Συντάσσει, εκ νέου, τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Ρόδου για το 

Οικονομικό Έτος 2017, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών αρ. πρωτ. 2/97538/17-11-2016, δια του οποίου διαβιβάζονται, 

εκ νέου, η Εισηγητική Έκθεση, το έντυπο ανακεφαλαίωσης  Εσόδων και δαπανών, 

Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου για το Οικονομικό Έτος 2017, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά 

τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 

                

Γ) Παραπέμπει τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ρόδου για το Οικονομικό Έτος 

2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, για την τελική ψήφιση και κατακύρωσή του, όπως 

ακριβώς προβλέπεται (άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. α΄, ν. 3852/2010). 

 

  Τα ανωτέρω προαναφερόμενα έγγραφα, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, οι αποφάσεις, ο 

Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Ρόδου, για το Οικονομικό Έτος 2017, θεωρούνται 

ως αναπόσπαστα της παρούσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνου που 

τέθηκε εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

 

  

      

    

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    

 

 Σάββας Διακοσταματίου                                                                      

       Αντιδήμαρχος                                                                                                   
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                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

1.     Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος  

 

2.     Κορωναίος Ιωάννης  

 

 

3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

5. Μουτάφης Δήμος – Μιχαήλ 

 

6. Κυριαζής Στέφανος  

 

  

 


