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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  28/11/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 25/28-11-2017    Αριθ. Απόφασης: 1038/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό   
Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου 
Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/97951/24.11.2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου                κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

   

27 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 31. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

  

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.  ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

37. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 38.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
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Αντιδήμαρχος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

24. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

7.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( δικ/νος) 

3. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

4. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 
 

 
 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος 
Κορναρόπουλος.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ 
(38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 20.1: Έγκριση των υπ΄αριθ. 206, 223, 240 και 248/2017 
αποφάσεων περί «αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. έτους 
2017»  ΔΟΠΑΡ. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού  κ. Σ. 
Κυριαζής  εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος τις υπ’ αριθ. 
206, 223, 240 και 248/2017/2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού,  
οι οποίες έχουν ως εξής: 
  
Αριθ. Απόφασης  206/2017 
         Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο μοναδικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης 
σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 
ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. στα οικονομικά θέματα και σύμφωνα με την 
υπ.αριθμ.πρωτ.2902/29-9-2017 εισήγηση  του κ. Φίλιππου Τζόγια -υπαλλήλου 
του Τμήματος Υπηρεσιών Υποστήριξης-γραφείου προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΡ, 
σχετικά με την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού  κατά τις διατάξεις του 
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άρθρου 8 του ΒΔ 17/5-15-6/1959.       Η  Αναμόρφωση αυτή  του 
προϋπολογισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος 
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του 
Οργανισμού.  Περιλαμβάνει τις συνηθισμένες αυξήσεις ή μειώσεις  πιστώσεων 
Κωδικών Αριθμών Εσόδων και Εξόδων. 
Στη συνέχεια διάβασε στο Δ.Σ. την ανωτέρω σχετική εισήγηση του κ. Φίλιππου 
Τζόγια , σχετικά με το θέμα της αναμόρφωσης στην οποία αναφέρεται ότι:            
<< Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία 
ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του 
προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και 
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 
28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα 
επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την 
προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο 
νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο 
του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της 
διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή 
διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με 
τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Επειδή, έχει προκύψει έκτακτο έσοδο το οποίο 
δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Π.Α.Ρ του τρέχοντος έτους 
παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, 
σύμφωνα και με το εισηγητικό έγγραφο προκύπτουν οι εξής αυξομειώσεις 
στους παρακάτω Κ.Α.  
 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

 
ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΕΞΟΔΟΥ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ  
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 31363,23 1154.64 32527.77 
ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΕΞΟΔΟΥ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ  
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 32527.77 32500,00  27.77 
 
ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ               27.77 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις  είναι αναγκαίες για να καλύψουν το έκτακτο 
έσοδο το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του στον οργανισμό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ  
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ  

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

1699 Λοιπά έκτακτα 
έσοδα  

    00,00 1164.54 1164.54 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ  
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ  

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

10-6052 Εργοδοτικές 
εισφορές 

υπαλλήλων με 
σύμβαση 
αορίστου 
χρόνου. 

175000,00 32500,00 207500,00 
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μας από την εξόφληση ενός τιμολογίου που είχε εκδώσει το 2009( το οποίο είχε 
παραγραφεί λόγω παρέλευσης πενταετίας )  ο τότε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ προς την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία    
<<Αναπτυξιακή Σύμπραξη,  Δίκτυο για την Πολιτιστική Απασχόληση >>καθώς 
και την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών λόγω της αύξηση τους στην αρχή 
του έτους  >> 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το  Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.   
Το Δ.Σ., αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του την εισήγηση  , μετά 
από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  
 

Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Οικονομικού 
έτους 2017  ως έχει και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αυτής.  
 
Αριθ. Απόφασης  223/2017 
 
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και ενημέρωσε 
τα μέλη του Δ.Σ. στα οικονομικά θέματα και σύμφωνα με την 
υπ.αριθμ.πρωτ.3151/19-10-2017 εισήγηση  του κ. Φίλιππου Τζόγια -
υπαλλήλου του Τμήματος Υπηρεσιών Υποστήριξης-γραφείου προϋπολογισμού 
του ΔΟΠΑΡ, σχετικά με την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17/5-15-6/1959.       Η  Αναμόρφωση αυτή  
του προϋπολογισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος 
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του 
Οργανισμού.  Περιλαμβάνει τις συνηθισμένες αυξήσεις ή μειώσεις  πιστώσεων 
Κωδικών Αριθμών Εσόδων και Εξόδων. 
Στη συνέχεια διάβασε στο Δ.Σ. την ανωτέρω σχετική εισήγηση του κ. Φίλιππου 
Τζόγια , σχετικά με το θέμα της αναμόρφωσης στην οποία αναφέρεται ότι:            
<< Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία 
ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του 
προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και 
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 
28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα 
επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την 
προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο 
νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο 
του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της 
διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή 
διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με 
τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Επειδή, έχει προκύψει έκτακτη ανάγκη η 
οποία δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Π.Α.Ρ του τρέχοντος 
έτους παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, 
σύμφωνα και με το εισηγητικό έγγραφο προκύπτουν οι εξής αυξομειώσεις 
στους παρακάτω Κ.Α.  
 
 
 
 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
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ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΕΞΟΔΟΥ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ  
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 27.77 67000,00 67027.77 
ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΕΞΟΔΟΥ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ  
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 67027.77 67000.00  27.77 
 
ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ               27.77 

 
Οι παραπάνω τροποποιήσεις  είναι αναγκαίες για να καλύψουν το έκτακτο 
έσοδο το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οργανισμό μας 
από την εξόφληση ενός τιμολογίου που είχε εκδώσει το 2009( το οποίο είχε 
παραγραφεί λόγω παρέλευσης πενταετίας )  ο τότε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ προς την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία    
<<Αναπτυξιακή Σύμπραξη,  Δίκτυο για την Πολιτιστική Απασχόληση >> καθώς 
και την ανάγκη η οποία  δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του στον 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ    
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

00-6433 Τιμητικές 
διακρίσεις, 
αναμνηστικά 
δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας 
φυσικών 

   10000,00 8000,00 2000,00 

10-6051,002 Ε.Φ.Κ.Α ΤΥΔΚΥ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

   40000,00 15000,00 25000,00 

00-6493 TOKOI 
AΠΟΖ.ΒΑΣΕΙ 
ΔΙΚ.ΑΠΟΦ. 

  20000,00 18000,00 2000,00 

15-6471 ΕΞΟΔΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ΩΝ 

190000,00 18000,00 172000,00 

15-6472 ΕΞΟΔΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ΩΝ 

  80000,00 8000,00 72000,00 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ  
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ  

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

10-6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

310000,00 60000,00 370000,00 

10-6051,001 Ε.Φ.Κ.Α ΙΚΑ   80000,00 4000,00 84000,00 

10-6051,003 ΤΕΑΔΥ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

    3000,00 1000,00 4000,00 

10-6052 Εργοδοτικές 
εισφορές 
υπαλλήλων με 
σύμβαση 
αορίστου 
χρόνου 

207500,00 2000,00 209500,00 
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οργανισμό μας από την πρόσληψη συνολικά επτά μόνιμων υπαλλήλων 
(εκκρεμούσε από το 2009)  καθώς και την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών 
λόγω της αύξηση τους στην αρχή του έτους μετά την αλλαγή από ΙΚΑ σε 
ΕΦΚΑ>>. 
Οι παραπάνω τροποποιήσεις  είναι αναγκαίες για να καλύψουν το έκτακτο 
έσοδο το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οργανισμό μας 
από την εξόφληση ενός τιμολογίου που είχε εκδώσει το 2009( το οποίο είχε 
παραγραφεί λόγω παρέλευσης πενταετίας )  ο τότε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ προς την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία    
<<Αναπτυξιακή Σύμπραξη,  Δίκτυο για την Πολιτιστική Απασχόληση >> καθώς 
και την ανάγκη η οποία  δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του στον 
οργανισμό μας από την πρόσληψη συνολικά επτά μόνιμων υπαλλήλων 
(εκκρεμούσε από το 2009)  καθώς και την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών 
λόγω της αύξηση τους στην αρχή του έτους μετά την αλλαγή από ΙΚΑ σε 
ΕΦΚΑ.>> 
     Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το  Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.   
Το Δ.Σ., αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του την εισήγηση  , μετά 
από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  
 
Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Οικονομικού 
έτους 2017  ως έχει και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αυτής.  
 

Αριθ. Απόφασης  240/2017 
 

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και ενημέρωσε 
τα μέλη του Δ.Σ. στα οικονομικά θέματα και σύμφωνα με την 
υπ.αριθμ.πρωτ.3408/08-11-2017ορθή επανάληψη εισήγησης  του κ. Φίλιππου 
Τζόγια -υπαλλήλου του Τμήματος Υπηρεσιών Υποστήριξης-γραφείου 
προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΡ, σχετικά με την Αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17/5-15-6/1959.   Η  
Αναμόρφωση αυτή  του προϋπολογισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και αποσκοπεί στην 
εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.  Περιλαμβάνει τις συνηθισμένες αυξήσεις 
ή μειώσεις  πιστώσεων Κωδικών Αριθμών Εσόδων και Εξόδων. 
Στη συνέχεια διάβασε στο Δ.Σ. την ανωτέρω σχετική εισήγηση του κ. Φίλιππου 
Τζόγια , σχετικά με το θέμα της αναμόρφωσης στην οποία αναφέρεται ότι:  
            
    Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
αποτελεί κατ’ ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. 
Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, 
απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο 
έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο 
νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από 
τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα 
αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. 
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των 
ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική 
επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες 
ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του 
ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Επειδή, έχει 
προκύψει έκτακτη ανάγκη η οποία δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
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του Δ.Ο.Π.Α.Ρ του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, σύμφωνα και με το εισηγητικό έγγραφο 
προκύπτουν οι εξής αυξομειώσεις στους παρακάτω Κ.Α.  
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΕΞΟΔΟΥ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ  
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 27.77 42000,00 42027.77 
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΕΞΟΔΟΥ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ  
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 42027.77 37000,00 79027.77 
ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ    ΠΟΥ 
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

4121 Φόροι μισθωτών 
υπηρεσιών. 

   45000,00 15000,00 60000,00 

4123,003 ΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
8% 

     5000,00   5000,00 10000,00 

4131 
 

Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και 
ταμεία. 

450000.00 20000.00 470000.00 

4143 ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
2% 

   7000.00 2000.00 9000.00 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ    
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

10-6276 Δαπάνες 
εκκένωσης 
βόθρων 

   9000,00 4000,00 5000,00 

10-6641 Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών για 
κίνηση 
μεταφορικών 
μέσων 

   9000,00 8000,00 1000,00 

15-6472 . ΕΞΟΔΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ΩΝ 

  72000,00 25000,00 47000,00 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ  
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ  

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

10-6495 Λοιπές δαπάνες 
γενικής φύσεως 

   6000,00 3000,00 9000,00 

10-6672 Ανταλλακτικά 
λοιπών 
μηχανημάτων 

  10000,00 3000,00 13000,00 

10-6681 Υλικά 
φαρμακείου 

    1000,00 1000,00 2000,00 

10-8221 Απόδοση φόρων 
μισθωτών 
υπηρεσιών   

  45000,00 15000,00 60000,00 
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ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΕΞΟΔΟΥ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ  
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 79027.77 79000.00  27.77 
 

ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ               27.77 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις  είναι αναγκαίες για να καλύψουν το έκτακτες 
ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οργανισμό μας και 
αφορούν τις κρατήσεις του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (λόγω της πρόσληψης 
του προσωπικού) και του φόρου προμηθευτών 8% καθώς και στα έξοδα 
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων λόγω των επερχόμενων Χριστουγεννιάτικων 
Εκδηλώσεων που θα καλύψει ο Οργανισμός μας >> 
     Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το  Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.   
Το Δ.Σ., αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του την εισήγηση  , μετά 
από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  
 
Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Οικονομικού 
έτους 2017  ως έχει και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αυτής.  
 
Αριθ. Απόφασης  248/2017 
 
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και ενημέρωσε 
τα μέλη του Δ.Σ. στα οικονομικά θέματα και σύμφωνα με την 
υπ.αριθμ.πρωτ.3545/20-11-2017 εισήγηση  του κ. Φίλιππου Τζόγια -
υπαλλήλου του Τμήματος Υπηρεσιών Υποστήριξης-γραφείου προϋπολογισμού 
του ΔΟΠΑΡ, σχετικά με την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17/5-15-6/1959.       Η  Αναμόρφωση αυτή  
του προϋπολογισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος 
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του 
Οργανισμού.  Περιλαμβάνει τις συνηθισμένες αυξήσεις ή μειώσεις  πιστώσεων 
Κωδικών Αριθμών Εσόδων και Εξόδων. 
Στη συνέχεια διάβασε στο Δ.Σ. την ανωτέρω σχετική εισήγηση του κ. Φίλιππου 
Τζόγια , σχετικά με το θέμα της αναμόρφωσης στην οποία αναφέρεται ότι:             
 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
αποτελεί κατ’ ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. 

10-8223,003 ΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΜΥΘΕΥΤΩΝ 
8% 

    5000,00 5000,00 10000,00 

15-6471 ΕΞΟΔΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ΩΝ 

172000,00 30000,00 202000,00 

10-8231 Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και 
ταμεία 

450000.00 20000.00 470000.00 

10-8243 ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
2% 

     7000.00 2000.00 9000.00 
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Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, 
απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο 
έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο 
νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από 
τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα 
αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. 
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των 
ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική 
επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες 
ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του 
ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Επειδή, έχει 
προκύψει έκτακτη ανάγκη η οποία δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του Δ.Ο.Π.Α.Ρ του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, σύμφωνα και με το εισηγητικό έγγραφο 
προκύπτουν οι εξής αυξομειώσεις στους παρακάτω Κ.Α.  
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

 
ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΕΞΟΔΟΥ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ  
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 27.77 15000,00 15027.77 
ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΕΞΟΔΟΥ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ  
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 15027.77 15000.00  27.77 
 

ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ               27.77 
 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις  είναι αναγκαίες για να καλύψουν το έκτακτες 
ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οργανισμό μας και 
αφορούν στα έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων λόγω των επερχόμενων 
Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων που θα καλύψει ο Οργανισμός μας >> 
     Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το  Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.   
Το Δ.Σ., αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του την εισήγηση  , μετά 
από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  
 
Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Οικονομικού 
έτους 2017  ως έχει και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αυτής.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ    ΠΟΥ 
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

0718 Λοιπά τακτικά 
έσοδα που δεν 
εντάσσονται 
στις ανωτέρω 
τάξεις.. 

 1870000,00 15000,00 1885000,00 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΟΣΟ  
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ  

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 

15-6471 ΕΞΟΔΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ΩΝ 

202000,00 15000,00 217000,00 
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος 

και οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Δράκος, Μ. Δράκος, Α. Παπουράς και 

Ε. Κασσανής απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με επικεφαλής 
τον κ. Ε. Καρίκη,  των μελών της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 
με επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη  οι οποίοι ψήφισαν «κατά» , του 
εκπροσώπου της παράταξης  « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Ι. Γιαννακάκη 
καθώς και της  Ανεξάρτητης  Δημοτικής Συμβούλου κας. Αικ. Μπιλλιά-
Παπαστεργή, οι οποίοι ψήφισαν  « παρών». 
 
 

Εγκρίνει τις υπ΄αριθ. 206/2017, 223/2017, 240/2017 και 248/2017 
Αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού-Αθλητισμού  (ΔΟΠΑΡ) που αφορούν     « Αναμορφώσεις 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Οργανισμού», σύμφωνα με 
τους πίνακες που αναφέρονται στις ανωτέρω αποφάσεις.   

              
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


