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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: 57/28-12-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα  Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 

2017 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής τακτικών 

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

τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 

811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 2/ 107482/22-12-2017, 

η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 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 πέντε  (5) και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1.Κορωναίο  Ιωάννη,  2. Μανωλάκη  Αλέξανδρο,  3. Παρασκευά Δημήτριο, 4. 

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ,   

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ  (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος) ο 

οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, ο οποίος 

αν και εκλήθει δεν κατέστει δυνατό να παρευρεθεί, 3. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο    

(δικ/νος), 5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος),  6.Δράκος Στέφανος (δικ/νος), 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κας 

Καλογήρου Παρασκευής, Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, και του κ. Μοσχούς 

Σωτηρίου, υπαλλήλου προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου,  

 

 

ΘΕΜΑ                                                                  Aπόφ. Αρ. 752/ 2017 (ΑΔΑ: 65ΑΩΩ1Ρ-Ω3Υ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

Ο  Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα Ο ίδιος (ο 

Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της 

Επιτροπής για την ύπαρξη έξι κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο στον 

νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να 

συζητηθούν μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια 

διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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1. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Γονιδάκη 

Αντώνιου   υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος      προπληρωμής με 

αρ. 3101/20-12-2017 ποσού  2.590,00 ευρώ για μίσθωμα ακινήτου για τη 

δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου 

(Εισήγηση ταμειακή υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/107408/22-12-2017) 

2. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κας Καραμπίνη 

Μαρίας Αγάπης υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος      προπληρωμής 

με αρ. 3102/20-12-2017 ποσού  50,00 ευρώ για έξοδα διαχείρισης τραπεζών 

(έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης)   

(Εισήγηση ταμειακή υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/107404/22-12-2017) 

3. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κας Διακολουκά 

Ζαφείρας υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος      προπληρωμής με αρ. 

Α549/20-12-2017 ποσού  5.000,00 ευρώ για έκδοση εγγυητική επιστολής καλής 

εκτέλεσης.   

(Εισήγηση ταμειακή υπηρεσίας  με αρ. πρωτ. 2/107403/22-12-2017) 

4. Έγκριση του πρακτικού ( δικαιολογητικά κατακύρωσης) και ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις δομές 

του Δήμου Ρόδου και του δημοτικού οργανισμού πρόνοιας ΔΟΠ 

(Eισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/107900/27-12-2017) 

5.   Έγκριση δαπάνης που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή 

(Eισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/108145/28-12-2017) 

6.  Αποδόσεις παγίων προκαταβολών έτους 2017 

(Εισήγηση ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/108168/28-12-2017) 

 Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα προκειμένου να προχωρήσουν έγκαιρα όλες οι 

διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω έξι κατεπειγόντων θεμάτων στην 57

η
 τακτική συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν μετά από την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα λάβει για 

αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

 

1. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Γονιδάκη 

Αντώνιου   υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος      προπληρωμής με 

αρ. 3101/20-12-2017 ποσού  2.590,00 ευρώ για μίσθωμα ακινήτου για τη 

δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου 
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2. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κας Καραμπίνη 

Μαρίας Αγάπης υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος      προπληρωμής 

με αρ. 3102/20-12-2017 ποσού  50,00 ευρώ για έξοδα διαχείρισης τραπεζών 

(έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης)   

 

3. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κας Διακολουκά 

Ζαφείρας υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος      προπληρωμής με αρ. 

Α549/20-12-2017 ποσού  5.000,00 ευρώ για έκδοση εγγυητική επιστολής καλής 

εκτέλεσης.   

 

4. Έγκριση του πρακτικού ( δικαιολογητικά κατακύρωσης) και ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις δομές 

του Δήμου Ρόδου και του δημοτικού οργανισμού πρόνοιας ΔΟΠ. 

 

5.   Έγκριση δαπάνης που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή 

(Εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/108145/28-12-2017) 

6.  Αποδόσεις παγίων προκαταβολών έτους 2017 

(Εισήγηση ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/108168/28-12-2017) 

 

 

 ΘΕΜΑ 1o                                                              Aπόφ. Αρ.753 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΜΤΙΩ1Ρ-61Δ) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. 

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/107473/22-12-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/107473/22-12-2017 η 

οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους  2017. 

 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής 

διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που 

αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων 

πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, 

εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης 

γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται 

μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

  Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται 

η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για να εγγραφούν 

πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

                                                    ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 6.112.533,55€, κατά 853.143,05           € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
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2. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 6.686.812,05€, κατά         

3.519.655,41 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης  8.468.714,56 €, κατά 2.263.868,04 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό. 

 

Συνολικό ποσό μείωσης: 6.636.666,50 € 

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.251.197,67 € κατά 6.636.666,50 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό. 

 

Συνολικό ποσό αύξησης: 6.636.666,50 € 

 

-Οι ανωτέρω εγγραφές έγιναν ύστερα από την απόφαση αποχαρακτηρισμού των έκτακτων εσόδων 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  612.007,28 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές παραμένει 

αμετάβλητο.            

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 228.587.373,37 

ΕΞΟΔΑ 227.975.366,09 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 612.007,28 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου 

Γεράσιμου και της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/108099/28-12-

2017 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/107473/22-12-

2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017», ως 

εξής: 

 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/107473/22-12-2017 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 4213.0002 και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών βοηθημάτων και 

αποζημιώσεων», προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 €, κατά 4.977,79 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 1328.0076 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - παιδικοί σταθμοί 

και ΚΔΑΠ», προϋπολογισμού δαπάνης 820.000,00 €, κατά 86.472,58 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον            

Κ.Α. 60-7341.0002 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη», προϋπολογισμού δαπάνης 1.050.000,00 €, 

κατά 800.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», προϋπολογισμού δαπάνης 9.500.000,00 €, κατά       

900.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - παιδικοί 

σταθμοί και ΚΔΑΠ.», προϋπολογισμού δαπάνης 1.184.000 €, κατά 86.472,58 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 

εσόδου στον  Κ.Α. 1328.0076 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 17.240.255,00 € κατά 863.000,79 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

2. Κ.Α. 0311.0003 και τίτλο «Εσοδα απο ΧΥΤΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 10.869,57 € 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

3. Κ.Α. 2111.0001 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 94.155,00 € κατά 184.603,13 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

4. Κ.Α. 2111.0002 και τίτλο «Έσοδα υπηρεσίας αεροδρομίου» προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 €  

κατά 61.696,68 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.120.170,17 € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.632.033,76€, κατά 

1.120.170,17 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.120.170,17 € 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων  

 

1. Κ.Α 1625 και τίτλο «Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης 

ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89» προϋπολογισμού δαπάνης 1.095.794,13 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 2117 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 

σχεδίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 11.509,34 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α 0111.0001 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 580.600,00 € κατά 43.493,65 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 0111.0008 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  25.000,00 €  κατά 11.379,63 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
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3. Κ.Α. 0111.0013 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΙΑΛΥΣΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  1.300 €  κατά 738,30 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

4. Κ.Α. 0111.0014 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΛΙΝΔΙΩΝ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €  κατά 15.608,85 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

5. Κ.Α. 0122 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 

(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 10.808,12 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

6. Κ.Α. 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογισμού δαπάνης  

89.768,48 €  κατά 61.869,18 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

7. Κ.Α. 0417.0001 και τίτλο «Δικαιώματα Εκκκλησίας» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 € κατά 

6.329,40 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

8. Κ.Α. 0417.0004 και τίτλο «Αδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € 

κατά 635,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

9. Κ.Α. 0451 και τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 

2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 2.307.400,00 € κατά 797.924,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

10. Κ.Α. 0452 και τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 

και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).» προϋπολογισμού δαπάνης 441.304,00 € κατά 

32.688,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

11. Κ.Α. 0461.0001 και τίτλο «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).» 

προϋπολογισμού δαπάνης  453.618 €  κατά 76.228,48 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

12. Κ.Α. 0461.0004 και τίτλο «Τέλη χρήσης δικαώματος διεύλεσης» προϋπολογισμού δαπάνης  1.690 € 

κατά 894,87 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

13. Κ.Α. 0468 και τίτλο «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958).» προϋπολογισμού 

δαπάνης 21.929,00 € κατά 5.329,71 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού  

14. Κ.Α. 0511 και τίτλο «Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80).» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.000 € κατά 2.339,63 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

15. Κ.Α. 0523 και τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 € κατά 60.207,75 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

16. Κ.Α. 0529.0003 και τίτλο «Έσοδα απο ΚΔΑΠ Αρχίπολης» προϋπολογισμού δαπάνης 370,00 € κατά 

45,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

17. Κ.Α. 0718.0002 και τίτλο «Εκδοση αδειων μουσικης» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000,00 € κατά 

125,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

18. Κ.Α. 1121 και τίτλο «Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001).» προϋπολογισμού δαπάνης  

8.000,00 € κατά 1.296,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

19. Κ.Α. 1511.0001 και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, 

άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης  600.000,00 € κατά 164.144,71 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

20. Κ.Α. 1512.0004 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης  350 

€ κατά 60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

21. Κ.Α. 1512.0005 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Διοικητικές)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  67.500,00 € κατά 13.565,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

22. Κ.Α. 1512.0006 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Στάθμευση)» προϋπολογισμού 

δαπάνης  40.000,00 € κατά 8.562,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού  

23. Κ.Α. 1512.0007 και τίτλο «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 

2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης  250.000,00 € κατά 85.869,70 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
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24. Κ.Α. 1512.0008 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης  1.000 € κατά 4.907,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

25. Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 

1080/80)» προϋπολογισμού δαπάνης  29.400 € κατά 2.547,68 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

26. Κ.Α. 1519.0009 και τίτλο «Πρόστιμα από ΤΑΠ» προϋπολογισμού δαπάνης  65.000 € κατά 

15.945,78 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

27. Κ.Α. 1624.0002 και τίτλο «Έσοδα από δημοσιεύσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 € κατά 

4.009,63 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

28. Κ.Α. 1699.0002 και τίτλο «Λοιπά έκτακτα έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € κατά 

451.408,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

29. Κ.Α. 2113 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού 

δαπάνης  10.000 €  κατά 10.467,80 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού  

30. Κ.Α. 2115 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης  

51.600,00 €  κατά 99.835,52 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

31. Κ.Α. 2118.0002 και τίτλο «Τακτικά έσοδα απο τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών» 

προϋπολογισμού δαπάνης  200.000,00 €  κατά 98.193,99 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

32. Κ.Α. 2119.0003 και τίτλο «Δικαιώματα εμπορίας ποσίμων υδάτων» προϋπολογισμού δαπάνης  

1.000 €  κατά 1.293,43 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

33. Κ.Α. 2119.0009 και τίτλο «Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  

19.000,00 €  κατά 11.572,75 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

34. Κ.Α. 2211.0007 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης  

20.000 €  κατά 20.757,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

35. Κ.Α. 2212.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  40.000 €  κατά 71.441,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού  

 

- Με την ανωτέρω αναμόρφωση έγινε τακτοποίηση των προϋπολογισθέντων των ΚΑ εσόδων της 

ΟΜΑΔΑΣ Ι στο ύψος των εισπραχθέντων ποσών. Επειδή διαπιστώθηκε ότι τα ίδια έσοδα 

αυξήθηκαν, η αναμόρφωση έγινε προκειμένου να απεικονίζεται ορθά η εικόνα εσόδων του 

προϋπολογισμού και του απολογισμού έτους 2017, για την οποία ο Δήμος ελέγχεται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  612.007,28 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη             

και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/107473/22-12-2017 εισήγηση, αυξάνεται κατά  1.604.805,95€  και  το 

τελικό αποθεματικό είναι  2.216.813,23€ 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 233.098.822,07 

ΕΞΟΔΑ 230.882.008,84 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.216.813,23 

                                                                  

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/107473/22-12-2017 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & 

πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 
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 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2108099/28-12-2017 του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

      Α) Εγκρίνει, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και οικονομικού 

έτους 2017, ως κατωτέρω: 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

                                                    ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 6.112.533,55€, κατά 853.143,05           € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

2. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 6.686.812,05€, κατά  

3.519.655,41 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης  8.468.714,56 €, κατά 2.263.868,04 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

 

Συνολικό ποσό μείωσης: 6.636.666,50 € 

 

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.251.197,67 € κατά 6.636.666,50 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

 

Συνολικό ποσό αύξησης: 6.636.666,50 € 

 

-Οι ανωτέρω εγγραφές έγιναν ύστερα από την απόφαση αποχαρακτηρισμού των έκτακτων εσόδων 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4213.0002 και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών βοηθημάτων και 

αποζημιώσεων», προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 €, κατά 4.977,79 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 1328.0076 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - παιδικοί 

σταθμοί και ΚΔΑΠ», προϋπολογισμού δαπάνης 820.000,00 €, κατά 86.472,58 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου 

στον Κ.Α. 60-7341.0002 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη», προϋπολογισμού δαπάνης 1.050.000,00 €, 

κατά 800.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. 
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2. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», προϋπολογισμού δαπάνης 9.500.000,00 €, 

κατά 900.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - παιδικοί 

σταθμοί και ΚΔΑΠ.», προϋπολογισμού δαπάνης 1.184.000 €, κατά 86.472,58 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 

εσόδου στον  Κ.Α. 1328.0076 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 17.240.255,00 € κατά 863.000,79 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

2. Κ.Α. 0311.0003 και τίτλο «Έσοδα από ΧΥΤΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 10.869,57 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

3. Κ.Α. 2111.0001 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 94.155,00 € κατά 184.603,13 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

4. Κ.Α. 2111.0002 και τίτλο «Έσοδα υπηρεσίας αεροδρομίου» προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 €  

κατά 61.696,68 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.120.170,17 € 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.632.033,76€, 

κατά 1.120.170,17 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.120.170,17 € 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α 1625 και τίτλο «Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω 

προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.095.794,13 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 2117 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 

σχεδίων» προϋπολογισμού δαπάνης 11.509,34 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α 0111.0001 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 580.600,00 € κατά 43.493,65 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 0111.0008 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  25.000,00 €  κατά 11.379,63 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
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3. Κ.Α. 0111.0013 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΙΑΛΥΣΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  1.300 €  κατά 738,30 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

4. Κ.Α. 0111.0014 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΛΙΝΔΙΩΝ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €  κατά 15.608,85 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

5. Κ.Α. 0122 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 

(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 10.808,12 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

6. Κ.Α. 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογισμού δαπάνης  

89.768,48 €  κατά 61.869,18 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

7. Κ.Α. 0417.0001 και τίτλο «Δικαιώματα Εκκλησίας» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 € κατά 

6.329,40 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

8. Κ.Α. 0417.0004 και τίτλο «Άδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.000 € κατά 635,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

9. Κ.Α. 0451 και τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 

Ν. 2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.307.400,00 € κατά 797.924,01 € με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

10. Κ.Α. 0452 και τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)» προϋπολογισμού δαπάνης 

441.304,00 € κατά 32.688,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

11. Κ.Α. 0461.0001 και τίτλο «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  453.618 €  κατά 76.228,48 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

12. Κ.Α. 0461.0004 και τίτλο «Τέλη χρήσης δικαιώματος διεύλεσης» προϋπολογισμού δαπάνης  

1.690 € κατά 894,87 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

13. Κ.Α. 0468 και τίτλο «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» προϋπολογισμού 

δαπάνης 21.929,00 € κατά 5.329,71 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού  

14. Κ.Α. 0511 και τίτλο «Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 € κατά 2.339,63 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

15. Κ.Α. 0523 και τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του 

ν.1337/1983)» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 € κατά 60.207,75 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

16. Κ.Α. 0529.0003 και τίτλο «Έσοδα απο ΚΔΑΠ Αρχίπολης» προϋπολογισμού δαπάνης 370,00 € 

κατά 45,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

17. Κ.Α. 0718.0002 και τίτλο «Έκδοση αδειων μουσικης» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000,00 € κατά 

125,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

18. Κ.Α. 1121 και τίτλο «Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης  

8.000,00 € κατά 1.296,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

19. Κ.Α. 1511.0001 και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, 

άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης  600.000,00 € κατά 164.144,71 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

20. Κ.Α. 1512.0004 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης  350 

€ κατά 60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

21. Κ.Α. 1512.0005 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Διοικητικές)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  67.500,00 € κατά 13.565,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

22. Κ.Α. 1512.0006 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Στάθμευση)» προϋπολογισμού 

δαπάνης  40.000,00 € κατά 8.562,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού  
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23. Κ.Α. 1512.0007 και τίτλο «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 

Ν. 2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης  250.000,00 € κατά 85.869,70 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

24. Κ.Α. 1512.0008 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης  1.000 € κατά 4.907,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

25. Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 

1080/80)» προϋπολογισμού δαπάνης  29.400 € κατά 2.547,68 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

26. Κ.Α. 1519.0009 και τίτλο «Πρόστιμα από ΤΑΠ» προϋπολογισμού δαπάνης  65.000 € κατά 

15.945,78 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

27. Κ.Α. 1624.0002 και τίτλο «Έσοδα από δημοσιεύσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 € κατά 

4.009,63 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

28. Κ.Α. 1699.0002 και τίτλο «Λοιπά έκτακτα έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € κατά 

451.408,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

29. Κ.Α. 2113 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης» προϋπολογισμού 

δαπάνης  10.000 €  κατά 10.467,80 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού  

30. Κ.Α. 2115 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας» προϋπολογισμού δαπάνης  

51.600,00 €  κατά 99.835,52 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

31. Κ.Α. 2118.0002 και τίτλο «Τακτικά έσοδα απο τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών» 

προϋπολογισμού δαπάνης  200.000,00 €  κατά 98.193,99 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

32. Κ.Α. 2119.0003 και τίτλο «Δικαιώματα εμπορίας ποσίμων υδάτων» προϋπολογισμού δαπάνης  

1.000 €  κατά 1.293,43 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

33. Κ.Α. 2119.0009 και τίτλο «Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  

19.000,00 €  κατά 11.572,75 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

34. Κ.Α. 2211.0007 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης  

20.000 €  κατά 20.757,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

35. Κ.Α. 2212.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  40.000 €  κατά 71.441,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού  

 

- Με την ανωτέρω αναμόρφωση έγινε τακτοποίηση των προϋπολογισθέντων των ΚΑ εσόδων της 

ΟΜΑΔΑΣ Ι στο ύψος των εισπραχθέντων ποσών. Επειδή διαπιστώθηκε ότι τα ίδια έσοδα 

αυξήθηκαν, η αναμόρφωση έγινε προκειμένου να απεικονίζεται ορθά η εικόνα εσόδων του 

προϋπολογισμού και του απολογισμού έτους 2017, για την οποία ο Δήμος ελέγχεται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  612.007,28 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται 

κατά  1.604.805,95€  και  το τελικό αποθεματικό είναι  2.216.813,23€ 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 233.098.822,07 

ΕΞΟΔΑ 230.882.008,84 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.216.813,23 

                                                      

Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα 

ληφθεί σχετική απόφαση. 
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ΘΕΜΑ 1o εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.754 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΕΓΡΩ1Ρ-20Ξ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Γονιδάκη Αντώνιου   υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής με αρ. 3101/20-12-2017 ποσού  2.590,00 ευρώ 

για μίσθωμα ακινήτου για τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού για την εγκατάσταση των 

ΡΟΜΑ Ρόδου. 

(Εισηγήσεις γραφείου Δημάρχου με αρ. πρωτ.: 2/107253/21-12-2017 και ταμειακή υπηρεσίας  με αρ. 

πρωτ.: 2/107408/22-12-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του υπολόγου υπαλλήλου γραφείου 

Δημάρχου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/107253/21-12-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: Απόδοση λογαριασμού υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος. 

Την 18 Δεκεμβρίου 2017 με την υπ΄αριθ. 740 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ορίστηκα υπόλογος 

για τη διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

ενενήντα ευρώ (2.590,00) που αφορά την πρώτη δόση εξαμήνου ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

ενενήντα ευρώ (2.500,00 + 3,6% χαρτόσημο 90,00 = 2.590,00), εις βάρος του Κ.Α. 15-6231.0001 

«Μισθώματα ακινήτου για τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ 

Ρόδου», υπέρ της Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) . 

Εισέπραξα από το τμήμα Ταμείου την 20 Δεκεμβρίου 2017 το Χ.Ε.Π. υπ΄αριθ. 3101/20-12-2017 ποσού 

δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (2.590,00). 

Σας παραθέτω σήμερα τα πρωτότυπα παραστατικά εξόφλησης για το πιο πάνω χρηματικό ένταλμα, 

ήτοι: 

1) Κωδικός Συναλλαγής ΕΒ17122193085506 Κατάθεση με ηλεκτρονική μεταφορά σε λογαριασμό 

της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ποσού 2.590,00. 

Παρακαλώ όπως ελέγξετε και προωθήσετε την παρούσα απόδοση λογαριασμού, μετά των 

παραστατικών εξόφλησης στην Οικονομική επιτροπή, με σκοπό την απαλλαγή μου». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του υπολόγου – υπαλλήλου κου Γονιδάκη Αντωνίου) 

  

   Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

              

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/107253/21-12-2017 εισήγηση του γραφείου Δημάρχου Δήμου Ρόδου, 

  Το με αριθ. πρωτ.: 2/107408/22-12-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου, περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

 Την με αρ. 752/2017 (ΑΔΑ: 65ΑΩΩ1Ρ-Ω3Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, με θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 

διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κου Γονιδάκη Αντωνίου, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/107408/22-

12-2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 

3101/20-12-2017, συνολικού ποσού 2.590,00 € (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ), το οποίο 

εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 3/2017 (7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1) & 705/2017 (ΨΟ4ΒΩ1Ρ-637) και 740/2017 

(περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΣΦΥΩ1Ρ-ΦΨΝ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για την 

πληρωμή μισθώματος ακινήτου για τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για την εγκατάσταση των 

ΡΟΜΑ Ρόδου», υπέρ της Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.). 
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 Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 3101/20-12-2017 συνολικού ποσού 2.590,00 € εκδόθηκε στο 

όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Γονιδάκη Αντωνίου, για την πληρωμή μισθώματος ακινήτου για 

τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου», υπέρ της Εταιρείας 

Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), σε βάρος του Κ.Α. 15-6231.0001 προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2017. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

Αποδεικτικό κατάθεσης Τράπεζας Πειραιώς με κωδικό συναλλαγής   2.590,00€ 

ΕΒ17122193085506 

ΣΥΝΟΛΟ          2.590,00€ 
Χρηματικό ένταλμα 3101/20-12-2017                              -2.590,00€ 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                   0,00€ 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ.755 / 2017 (ΑΔΑ: 7Δ38Ω1Ρ-8ΕΙ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κας Καραμπίνη Μαρίας Αγάπης 

υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος      προπληρωμής με αρ. 3102/20-12-2017 ποσού  

50,00 ευρώ για έξοδα διαχείρισης τραπεζών (έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης). 

(Εισηγήσεις γραφείου Δημάρχου με αρ. πρωτ.: 2/107258/21-12-2017 και ταμειακή υπηρεσίας  με αρ. 

πρωτ.: 2/107404/22-12-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της υπολόγου υπαλλήλου τμήματος 

Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/107258/21-12-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: Απόδοση λογαριασμού υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος. 

Την 18 Δεκεμβρίου 2017 με την υπ΄αριθ. 740 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ορίστηκα υπόλογος 

για τη διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού εκατό ευρώ (100,00) για την 

καταβολή των απαιτούμενων εξόδων έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων 

της Σύμβασης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δ.) και λοιπά τραπεζικά έξοδα. 

Εισέπραξα από το τμήμα Ταμείου την 20 Δεκεμβρίου 2017 το Χ.Ε.Π. υπ΄αριθ. 3102/20-12-2017 ποσού 

πενήντα ευρώ (50,00). 

Σας επιστρέφω σήμερα στο ακέραιο το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00) που εισέπραξα, διότι δεν 

απαιτήθηκε κανένα έξοδο για την έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της 

Σύμβασης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δ.) και λοιπά τραπεζικά έξοδα. 

Παρακαλώ όπως ελέγξετε και προωθήσετε την παρούσα απόδοση λογαριασμού, στην Οικονομική 

επιτροπή, με σκοπό την απαλλαγή μου». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της υπολόγου - υπαλλήλου κας Καραμπίνη Μαρίας – Αγάπης) 

  

   Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.            

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/107258/21-12-2017 εισήγηση του γραφείου Δημάρχου Δήμου Ρόδου, 

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/107404/22-12-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, 

περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 
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 Την με αρ. 752/2017 (ΑΔΑ: 65ΑΩΩ1Ρ-Ω3Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, με θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 

διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κας Καραμπίνη Μαρίας - Αγάπης 

του Κωνσταντίνου, βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/107404/22-12-2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού 

Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 3102/20-12-2017, συνολικού ποσού 50,00 € (πενήντα ευρώ), το οποίο 

εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 3/2017 (ΑΔΑ: 7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1) & 705/2017 (ΑΔΑ: ΨΟ4ΒΩ1Ρ-637) 

και 740/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΣΦΥΩ1Ρ-ΦΨΝ) αποφάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής, διότι δεν απαιτήθηκε κανένα έξοδο για την έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δ.) και λοιπά 

τραπεζικά έξοδα, με αποτέλεσμα το ποσό των 50,00 € επιστράφηκε στο Δήμο Ρόδου με το γραμμάτιο 

είσπραξης αρ.Α252/21-12-2017. 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 3102/20-12-2017 συνολικού ποσού 50,00 € εκδόθηκε στο 

όνομα της Δημοτικής Υπαλλήλου κ. Καραμπίνη Μαρίας – Αγάπης του Κωνσταντίνου, για την 

καταβολή των απαιτούμενων εξόδων έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων 

της Σύμβασης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δ.) και λοιπά τραπεζικά έξοδα, που 

αφορούν το «Μίσθωμα ακινήτου για τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για την εγκατάσταση των 

ΡΟΜΑ Ρόδου», σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.0001 «Έξοδα διαχείρισης τραπεζών», προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2017, αλλά δεν απαιτήθηκε κανένα έξοδο και έτσι η απόδοση έχει ως 

ακολούθως: 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
 

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής 3102/20-12-2017                              50,00€ 

Γραμμάτιο είσπραξης Δήμου Ρόδου ΣΕΙΡΑ Α, ΑΡΙΘΜΟΣ 252/21-12-2017            - 50,00€ 

ΔΙΑΦΟΡΑ:              0,00€ 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                Aπόφ. Αρ.756 / 2017 (ΑΔΑ:  7ΙΚΞΩ1Ρ-Ω1Λ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κας Διακολουκά Ζαφείρας 

υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής με αρ. Α549/20-12-2017 ποσού  

5.000,00 ευρώ για έκδοση εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης.   

 (Εισηγήσεις με αρ. πρωτ.: 2/107257/21-12-2017 τμήματος αξιοποίησης και διαχείρισης ακίνητης 

Περιουσίας & Κτηματολογίου Δήμου Ρόδου και ταμειακή υπηρεσίας  με αρ. πρωτ.: 2/107403/22-12-

2017) 

 Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της υπολόγου υπαλλήλου τμήματος 

αξιοποίησης-διαχείρισης ακίνητης περιουσίας & Κτηματολογίου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 

2/107257/21-12-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: Απόδοση λογαριασμού υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος. 

 Την 18 Δεκεμβρίου 2017 με την υπ΄αριθ. 740 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ορίστηκα 

υπόλογος για τη διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00) για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού 

πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00), εις βάρος του Κ.Α. 00-6811.0001 «Εγγυήσεις ενοικίου», στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δ.) υπέρ της Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) . 



   

 15 

Εισέπραξα από το τμήμα Ταμείου του Δήμου Ρόδου την 20 Δεκεμβρίου 2017 το Χ.Ε.Π. υπ΄αριθ. 

549/Α/20-12-2017 ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) με την υπ΄αριθ. 30238692-1επιταγή της ΕΤΕ. 

Σας παραθέτω σήμερα το πρωτότυπο παραστατικό εξόφλησης για το πιο πάνω χρηματικό ένταλμα, 

ήτοι: 

2) Το υπ΄αριθ. 569/21-12-2017 Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Παρακαλώ όπως ελέγξετε και προωθήσετε την παρούσα απόδοση λογαριασμού, μετά των 

παραστατικών εξόφλησης στην Οικονομική επιτροπή, με σκοπό την απαλλαγή μου». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της υπολόγου - υπαλλήλου κας Διακολουκά Ζαφείρας) 

  

   Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

              

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/107257/21-12-2017 εισήγηση της υπολόγου υπαλλήλου Δήμου Ρόδου, 

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/107403/22-12-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, 

περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

 Την με αρ. 752/2017 (ΑΔΑ: 65ΑΩΩ1Ρ-Ω3Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, με θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 

διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κας Διακολουκά Ζαφείρας του 

Λουκά, βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. 

πρωτ. 2/107403/22-12-2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής αρ. Α549/20-12-2017, συνολικού ποσού 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ευρώ), το οποίο 

εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 3/2017 (ΑΔΑ: 7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1) & 705/2017 (ΑΔΑ: ΨΟ4ΒΩ1Ρ-637) 

και 740/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΣΦΥΩ1Ρ-ΦΨΝ) αποφάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής, για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης για το 

«Μίσθωμα ακινήτου για τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ 

Ρόδου», 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. Α549/20-12-2017 συνολικού ποσού 5.000,00 € εκδόθηκε 

στο όνομα της Δημοτικής Υπαλλήλου κας Διακολουκά Ζαφείρας του Λουκά για την έκδοση 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00 €) στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) υπέρ της Εταιρείας Αξιοποίησης 

Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε), σε βάρος του Κ.Α. 00-6811.0001 «Εγγυήσεις ενοικίου», προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2017 και η απόδοση έχει ως ακολούθως: 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
 

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής Α549/20-12-2017                              5.000,00€ 

Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης αρ. 569/21-12-2017 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων                 - 5.000,00€ 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                   0,00€ 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 
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ΘΕΜΑ 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης             Aπόφ. Αρ.757 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΨ6ΚΩ1Ρ-Σ4Υ) 

Έγκριση του πρακτικού ( δικαιολογητικά κατακύρωσης) και ανάδειξη οριστικού μειοδότη του 

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις δομές του Δήμου Ρόδου και του 

δημοτικού οργανισμού πρόνοιας ΔΟΠ 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 

2/107900/27-12-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/107900/27-12-2017, δια τις οποίας κοινοποιείται το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής 

διαγωνισμού και έχει ως εξής: 

Θέμα :   Έγκριση  του πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης ) και ανάδειξη οριστικού μειοδότη  

του πρόχειρου διαγωνισμού     για την  προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του 

Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ. 

 

   Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένου  πρακτικού  της επιτροπής για 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού  μειοδότη  του πρόχειρου διαγωνισμού     για 

την  προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού 

Πρόνοιας  ΔΟΠ. 

Συνημμένα : 

2ο πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού  μειοδότη του πρόχειρου 

διαγωνισμού   για την προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  

ΔΟΠ 

                                                                  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙ 

   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

Προμήθεια «Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  

ΔΟΠ», ενδεικτικού προϋπολογισμού  πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενεά   ευρώ και ογδόντα 

πέντε λεπτά (54.909,85€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/93587/09-11-2017   

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC002219609/ 2017-11-09 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Παρασκευή 22 του μηνός Δεκεμβρίου  του 

έτους 2017  και ώρα 14:00 μ.μ.  οι παρακάτω: 

1. Αφαντενός Νικόλαος, μόνιμος Υπάλληλος του Τμήματος προμηθειών, ως Πρόεδρος   

2. Αντωνάτος Γεράσιμος, μόνιμος Υπάλληλος, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δήμου    

       Ρόδου, ως μέλος   

3. Κανάκας Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος , του Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, ως 

μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις προμήθειες του Δήμου , 

σύμφωνα με την με αριθμό 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ 

:6ΖΛΙΩ1Ρ-0ΘΦ), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 635/2017 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 7ΤΙΗΩ1Ρ-ΡΡΨ), συνήλθαμε στα γραφεία του, συνήλθαμε στα 

γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 2
ου

 Πρακτικού για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του 

Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ως εξής:Στις 14:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

προκειμένου να αξιολογηθούν  τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προμηθευτή ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Μ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 



   

 17 

 

με το από 23/11/πρακτικό της επιτροπής που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό 697/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ ΩΧΘΞΩ1Ρ-ΚΝΚ   σύμφωνα με την οποία  ορίστηκε προσωρινος  

ανάδοχος  ο κάτωθι  προμηθευτής   

 

ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Την από 12/12/2017 πρόσκληση με αρ. πρωτ. 2/103513 που απεστάλη στις 12/12/2017 στον 

ανωτέρω προμηθευτή   και τον  καλούσε να υποβάλει  τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Με βάση τα παραπάνω προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (2
ο
 στάδιο – Έλεγχος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης )  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 
 

Στις 14:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει στο άνοιγμα και να αρχίσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

Σημειώνεται δε ότι οι Οικονομικοί Φορείς  υπέβαλαν και εντύπως προσκομίζοντας φάκελο με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα έξής : 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 

οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν 

έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

 

Η επιτροπή μετά τον έλεγχο διαπίστωσε ότι ο ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσκόμισε όλα τα 

ανωτέρω  δικαιολογητικά  ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης, 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια «Τροφίμων για τις 

Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ», 
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 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 1   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, τον προμηθευτή  ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσό 9.562,22 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 10.805,30€ με Φ.Π.Α. 13% 
 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 4   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ, τον προμηθευτή  ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσό 395,00 €  χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 446,35 € με Φ.Π.Α. 13% 
 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 7   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ ΜΕ ΦΠ.Α. 13% , 

τον προμηθευτή  ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσό 24.224,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 27.373,12€ με Φ.Π.Α. 13% 
 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 8   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ ΜΕ ΦΠ.Α. 24% , 

τον προμηθευτή  ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσό 850,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 1.054,00€ με Φ.Π.Α. 24% 
 

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τις ομάδες 2 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ, 3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ, 6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ, 9 ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ ΔΟΠ και 10 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΔΟΠ άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφορών. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/107900/27-12-2017 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την με αρ. 635/2017 (ΑΔΑ: 7ΤΙΗΩ1Ρ-ΡΡΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου με θέμα έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών 

προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ)» 

 Την με αρ. 697/2017 (ΑΔΑ: ΩΧΘΞΩ1Ρ-ΚΝΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Έγκριση  πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικές και οικονομικές προσφορές)  

επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια 

τροφίμων για τις Δομές του Δήμου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ».  

 Την με αρ. 752/2017 (ΑΔΑ: 65ΑΩΩ1Ρ-Ω3Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, με θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 

διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το από 22/12/2017 Πρακτικό της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης 

δικαιολογητικών για τον ορισμό οριστικού μειοδότη του Συνοπτικού,  Πρόχειρου, Μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις Δομές του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού 

Οργανισμού Πρόνοιας Δ.Ο.Π.» 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  και ορίσει οριστικό 

ανάδοχο για  τις παρακάτω ομάδες: 

 Για την ομάδα (1) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, τον 

προμηθευτή  ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσό 9.562,22 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 10.805,30€ με Φ.Π.Α. 13% 
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 Για  την ομάδα (4) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ, τον προμηθευτή  

ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσό 395,00 €  χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

446,35 € με Φ.Π.Α. 13% 

 Για  την ομάδα (7)  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ ΜΕ ΦΠ.Α. 13% , τον προμηθευτή  

ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσό 24.224,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

27.373,12€ με Φ.Π.Α. 13% 

 Για  την ομάδα (8)  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ ΜΕ ΦΠ.Α. 24% , τον προμηθευτή  

ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ποσό 850,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

1.054,00€ με Φ.Π.Α. 24% 
 

Γ)  Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τις ομάδες (2) ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ,  (3) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, (5) 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ, (6) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ, 

(9) ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ ΔΟΠ και (10) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΔΟΠ, λόγω μη κατάθεσης προσφορών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ.758 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΑΛΖΩ1Ρ-Α5Ζ) 

Έγκριση δαπάνης που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ ΙΑΛΥΣΟΥ και Δ.Κ. 

ΜΑΣΑΡΩΝ) 

(Εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/108145/28-12-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας  με 

αριθμ. πρωτ. 2/108145/28-12-2017 η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή (Δ.Κ ΙΑΛΥΣΟΥ - Δ.Κ. 

ΜΑΣΑΡΩΝ )  

       Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ.1 και παρ.3 του Ν.3463/2006 

Τα άρθρα 32 έως 37 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017, παρ. 3του άρθρου 2 και παρ. 4 του άρθρου 9  

Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 743/2017 («Διάθεση 

πίστωσης» ) 

Τα σχετικά δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης και κατόπιν ελέγχου τους 

σας  υποβάλλουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται ο Κ.Α προυπ. 2017 της δαπάνης 

και τα παραστατικά της προς έγκριση:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2233 27/12/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ 

ΜΑΡΙΑ 
047071708 70-6662.0002 395,09 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΤΡΑΤΖΕΣ 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
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2233 27/12/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ 

ΜΑΡΙΑ 
047071708 70-6662.0002 360,02 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑ 

35105 28/12/2017 
ΑΦΟΙ 

ΝΤΑΚΑ Ο.Ε 
999245311 

 

70-6662.0002 397 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΥ 

35103 28/12/2017 
ΑΦΟΙ 

ΝΤΑΚΑ Ο.Ε 
999245311 

 

70-6662.0002 395,56 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

35106 28/12/2017 
ΑΦΟΙ 

ΝΤΑΚΑ Ο.Ε 
999245311 

 

70-6662.0002 395 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

35107 28/12/2017 
ΑΦΟΙ 

ΝΤΑΚΑ Ο.Ε 
999245311 

 

70-6662.0002 397 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

35108 28/12/2017 
ΑΦΟΙ 

ΝΤΑΚΑ Ο.Ε 
999245311 

 

70-6662.0002 398 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης-ανάληψη 

υποχρέωσης, βάσει όλων των ανωτέρω, προκειμένου για την αναπλήρωση του ποσού της πάγιας 

προκαταβολής της Τ.Κ. Ιαλυσού και την αποκατάστασή της στο αρχικό της ύψος 

                                                                   

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

προϊσταμένου λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/108145/28-12-2017  εισήγηση της δ/νσης οικονομικών , 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 Την αριθμ.752/2017(65ΑΩΩ1Ρ-Ω3Υ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στη διάθεση πίστωσης των παρακάτω παραστατικών 

προϋπολογισμού 2017 για την αναπλήρωση της πάγιας προκαταβολής της Τ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ  και Τ.Κ. 

Μασάρων,  οι οποίες επιπροσθέτως έχουν  ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2233 27/12/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ 

ΜΑΡΙΑ 
047071708 70-6662.0002 395,09 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΤΡΑΤΖΕΣ 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
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2233 27/12/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ 

ΜΑΡΙΑ 
047071708 70-6662.0002 360,02 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑ 

35105 28/12/2017 
ΑΦΟΙ 

ΝΤΑΚΑ Ο.Ε 
999245311 

 

70-6662.0002 397 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΥ 

35103 28/12/2017 
ΑΦΟΙ 

ΝΤΑΚΑ Ο.Ε 
999245311 

 

70-6662.0002 395,56 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

35106 28/12/2017 
ΑΦΟΙ 

ΝΤΑΚΑ Ο.Ε 
999245311 

 

70-6662.0002 395 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

35107 28/12/2017 
ΑΦΟΙ 

ΝΤΑΚΑ Ο.Ε 
999245311 

 

70-6662.0002 397 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

35108 28/12/2017 
ΑΦΟΙ 

ΝΤΑΚΑ Ο.Ε 
999245311 

 

70-6662.0002 398 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης              Aπόφ. Αρ.759 / 2017 (ΑΔΑ: 78ΤΟΩ1Ρ-ΕΧΦ) 

Αποδόσεις παγίων προκαταβολών έτους 2017 

(Εισήγηση ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/108168/28-12-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας  τμήμα 

ταμείου με αριθμ. πρωτ. 2/108168/28-12-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ :  Αποδόσεις παγίων προκαταβολών έτους 2017. 

Προς ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε τις αποδόσεις των παγίων προκαταβολών έτους 2017, έχοντας 

υπόψη την υπ΄αρίθμ. 93/2017 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας (περί ορισμού 

υπολόγων παγίων προκαταβολών 2017). 

Το παρόν αποστέλλεται για τις δικές σας ενέργειες, για την αποδέσμευση των υπολόγων παγίων 

προκαταβολών έτους 2017, που προσήλθαν για την απόδοσή της. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή  της ταμία του Δήμου κας Κατσαρά Ανθής)   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/108168/28-12-2017  εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας , 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

  Την αριθμ.752/2017(65ΑΩΩ1Ρ-Ω3Υ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Τα άρθρα 173 παρ. 2 Ν. 3463/2006 και 35 του ΒΔ/τος 17/5-15/6/1959, στα οποία 

ορίζεται η διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης της πάγιας προκαταβολής.   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού των κάτωθι  υπολόγων, βάσει της προαναφερθείσας 

εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/108168/28-12-2017):    
 

Α.Α. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟ 

ΧΕΠ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΤΑΓΗΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ή 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

1 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2.000 € 494/2017 Ε 1200-39717417-9 Αργυρού Άργύρης 

2 ΒΑΤΙΟΥ 1.000€ 497/2017 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Καλαποδάκης Βασίλειος  

3 ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 1.000 € 499/2017 ΜΕΤΡΗΤΑ Πηδιάκης Μιχαήλ 

4 ΙΣΤΡΙΟΥ 1.000 €  501/2017 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Βουκκής Βασίλειος  

5 ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 1.000 € 502/2017 ΕΤΕ 397173300 Χατζηνικόλας Δημήτριος-

Παναγιώτης 

6 ΚΑΛΑΘΟΥ 2.000 € 504/2017 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Φάκκας Γεώργιος  

7 ΜΑΡΙΤΣΩΝ 2.000 € 546/2017 ΜΕΤΡΗΤΑ Ζερβός Μόσχος  

8 ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 1.000 € 549/2017 ΜΕΤΡΗΤΑ Λάμπρου Χαράλαμπος  

9 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 2.000 € 551/2017 ΕΠΙΤΑΓΗ 

30238636-0/27-12-

2017 ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  

Μιχαήλογλου Κυριαζής 

10 ΠΡΟΦΥΛΙΑ 1.000 € 553/2017 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Χατζησάββας – Νικολαίδης 

Σταμάτιος  

11 ΡΟΔΟΥ 3.000 € 555/2017 ΕΤΕ 56835797-3 Παγκάς Μίλτος  

12 ΣΙΑΝΩΝ 1.000 € 557/2017 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Γιμούκης Κων/νος  

13 ΨΙΝΘΟΥ 1.000€ 585/2017 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Καρίκης Κυριάκος 

 Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τους ανωτέρω υπολόγους από την ευθύνη διαχείρισης των, εν 

λόγω, ενταλμάτων. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας ειδικής συνεδρίασης. 

          
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

 

 

     Σάββας Διακοσταματίου       

             Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

1. Κορωναίος Ιωάννης  

 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

3. Παρασκευάς Δημήτριος 

 

4. Σταυρής Μιχαήλ 

 

 

5. Παλαιολόγου Μιχαήλ 
  

 


