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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61339, 22413 61301  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(ως προς την ψηφοφορία) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 46
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 16
ης 

Νοεμβρίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 900/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 03
ο
  

 Έγκριση αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων ετών 2017-2018 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ). (Εισήγηση 

με α/α 1603/12-11-2021 Διεύθυνσης Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης). 

 

          Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη 16
η
 Νοεμβρίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74, Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. 

πρωτ.: 2/60750/12-11-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 

Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω 

αποφάσεων. 

 Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι έντεκα (11) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη 

απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

05.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

06.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
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07.  Μανέττας Βασίλειος  

08.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

09. Διακοσταματίου Σάββας (Δήλωσε παρουσία 

στην τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την 

ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Όσον αφορά τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  

συμφωνεί στο να συζητηθούν, στη δε ψηφοφορία  

ψηφίζει θετικά στο 01
ο
 θέμα και στα υπόλοιπα 

δηλώνει αποχή) 

 

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε παρουσία στην 

τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Όσον αφορά 

τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  συμφωνεί στο 

να συζητηθούν, στη δε ψηφοφορία  ψηφίζει θετικά 

στο 1
ο
 θέμα και στα υπόλοιπα δηλώνει αποχή) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος   

  

Τα μέλη της μειοψηφίας κ. κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν το εξής: 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Συμμετέχουμε στην 46η δια περιφοράς συνεδρίαση απέχουμε 

από την ψηφοφορία των θεμάτων, πλην του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης όπου ψηφίζουμε θετικά, για τους λόγους που 

έχουμε ήδη καταγράψει, ήτοι διεξαγωγή των συνεδριάσεων του οργάνου(ολιγομελές όργανο) δια περιφοράς, ή 

τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη,  και ενώ η δημοτική αρχή διοργανώνει μεγαλύτερου αριθμού ατόμων, συσκέψεις και 

εκδηλώσεις, υποβαθμίζοντας τη δημοκρατική λειτουργία της επιτροπής, αποκλείοντας το δημοκρατικό διάλογο-αντίλογο 

και τη σύνθεση απόψεων για την πρόοδο του τόπου.   

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
….… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της 46

ης
 Οικονομικής Επιτροπής 

σήμερα Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021, τακτική δια περιφοράς και συγχρόνως για την ψηφοφορία όλων των θεμάτων 

δηλώνω για όλα τα θέματα παρόν…  
 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, επί συνόλου τριάντα έξι (36) και για την ύπαρξη τεσσάρων (04) κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 

ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την 

εισήγηση αρ. 1603/12-11-2021 της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, της εφαρμογής 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:                  

                                  

 

ΘΕΜΑ:   Αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις ετών 2017-2018 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ).                                                                                                                                               

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 

Προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

Στην έκθεση που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών 

πληροφοριών του Τροποποιημένου Ισολογισμού (αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις) που αφορούν την 

οικονομική διαχείριση του Δήμου Ρόδου στο έτος 2017. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 

2017 

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ.315/99 για την υπό 

εξέταση περίοδο. Επίσης όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, περιλαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες, 

σχετικά με κινδύνους συναρτώμενους με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της δραστηριότητας του Δήμου, 

καθώς και σχετικά με σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά τη λήξη της χρήσης 2017 έως 

και την ημερομηνία σύνταξης της Έκθεσης.  
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν θέματι χρήση 2017 αφορά το χρονικό διάστημα πολύ πριν από την ανάληψη 

καθηκόντων από το τρέχον Δημοτικό Συμβούλιο και της αναγκαιότητας σύνταξης αναθεωρημένων 

οικονομικών καταστάσεων των  ετών 2017 και 2018 λόγω αποκάλυψης, κατά τη διάρκεια του έτους 2020, 

λανθασμένης εμφάνισης των αποθεμάτων λήξης 31.12.2017, συντάχθηκαν οι αναθεωρημένες οικονομικές 

καταστάσεις για να αποκαταστήσουν την εικόνα των αποθεμάτων λήξης στην ορθή βάση τους.  

Επομένως η σύνταξη των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 περιορίστηκε μόνο στη 

διόρθωση των αποθεμάτων λήξης, χωρίς όμως να υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες διορθώσεις σε άλλα στοιχεία 

της οικονομικής κατάστασης. 

Σημειώνουμε όμως ότι τυχόν άλλες εντοπισμένες διαφορές σε λοιπά στοιχεία της οικονομικής κατάστασης 

έτυχαν διορθώσεων, κατά μεγάλο βαθμό, στις επόμενες χρήσεις. 

Σύνοψη επιδράσεων λόγω της διόρθωσης των αποθεμάτων λήξης στα κονδύλια της οικονομικής κατάστασης 

έτους 2017 (1.1.2017-31.12.2017) 

Προσαρμογές σε κονδύλια του ισολογισμού χρήσης 2017 Κονδύλι ισολογισμού Αποτελέσματα εις νέο 

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 31.12.2017 "Αποθέματα λήξης 

31.12.2017" 
927.359,00   

Προσαρμογή -912.702,10   

Διορθωμένα υπόλοιπα 31.12.2017 "Αποθέματα λήξης 

31.12.2017" 
14.656,90   

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 31.12.2017 "Αποτελέσματα εις 

νέο" 
  -15.041.990,81 

Προσαρμογή   -912.702,10 

Διορθωμένα υπόλοιπα 31.12.2017 "Αποτελέσματα εις νέο"   -15.954.692,91 

   
Προσαρμογές σε κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης 2017 

Κονδύλι 

αποτελεσμάτων χρήσης 

Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσης 2017 προ φόρων 

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2017 "Κόστος αγαθών & 

υπηρεσιών" 
66.548.461,81   

Προσαρμογή 912.702,10   

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2017 "Κόστος αγαθών & 

υπηρεσιών" 
67.461.163,91   

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2017 "Καθαρά 

αποτελέσματα χρήσεως πρό φόρων " 
  -5.502.243,38 

Προσαρμογή   -912.702,10 

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2017 "Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσης προ φόρων" 
  -6.414.945,48 

   

Προσαρμογές σε κονδύλια του πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων χρήσης 2017 

Κονδύλι πίνακα 

διάθεσης 
Αποτελέσματα εις νέο 

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2017 "Καθαρά 

αποτελέσματα χρήσης (πλεόνασμα) προ φόρων" 
-5.502.243,38   

Προσαρμογή -912.702,10   

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2017 "Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσης προ φόρων-πλεόνασμα" 
-6.414.945,48   

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2017 "Αποτελέσματα εις 

νέο" 
  -15.041.990,81 

Προσαρμογή   -912.702,10 

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2017 "Αποτελέσματα εις νέο"   -15.954.692,91 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

           Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, 

ολοκληρώνεται η έβδομη δημοτική διαχειριστική χρήση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ρόδου εφαρμόζοντας 

ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των Δήμων και Κοινοτήτων (Π.Δ.315/1999), επιτρέποντας στο Δήμο να 

παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τη σωστή πορεία των οικονομικών στοιχείων του. Ταυτόχρονα η τήρηση 

της σχετικής νομοθεσίας εγγυάται τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση. 

 

Ακολούθως παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2017. 

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 66.313.025,47. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και οι λογαριασμοί των έκτακτων αποτελεσμάτων («έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα» ,«έσοδα προηγούμενων χρήσεων» και έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης)  ποσού ευρώ 7.889.982,57 τα 

συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 74.203.008,04. 

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2017, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθέσιμων 

αρχής της χρήσης, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 121.630.282,15. 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής: 

70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων  και λοιπών αποθεμάτων ευρώ 9.296,00 

72 
Έσοδα από φόρους-κοινωνικούς πόρους- τέλη και 

δικαιώματα 

» 

6.326.855,14 

73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  » 29.268.164,74 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις » 28.084.198,42 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες » 2.314.893,97 

76 Έσοδα κεφαλαίων » 309,617,20 

 Σύνολο Οργανικών εσόδων » 66.313.025,47 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 2.896.710,08 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων » 4.993.272,49 

 Σύνολο Εκτάκτων εσόδων » 7.889.982,57 

 Γενικό Σύνολο ευρώ 74.203.008,04 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής: 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ευρώ 26.521.036,80 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 914.655,57 

62 Παροχές τρίτων » 13.642.980,10 

63 Φόροι-τέλη » 497.151,79 

64 Διάφορα έξοδα » 12.133.373,60 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα » 695.605,78 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος » 17.953.413,05 

67 Παροχές –Χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεές » 4.289.752,61 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων » 76.647.969,30 

81 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα και ζημίες » 96.476,29 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 1.206.919,98 

83 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ευρώ 350.051,26 

 Σύνολο Εκτάκτων εξόδων » 1.653.447,53 

 Ανάλωση Αποθεμάτων  2.316.536,69 

 Γενικό Σύνολο ευρώ 80.617.953,52 

 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 67.461.163,91  μειούμενο  σε σχέση με το 

2016 κατά 0,15%. 
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 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 10.756.619,08 αυξανόμενα ο 

σε σχέση με το 2016 κατά 4,76%  

 τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 51.117,22 αυξανόμενα ο σε 

σχέση με το 2016 κατά 616,43% 

 τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 695.605,78 μειωμένο σε σχέση με το 2016 

κατά 33,50%. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 74.203.008,04 μείον τα 

συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 80.617.953,52 αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2017 το 

οποίο ανέρχεται σε ευρώ 6.414.945,48. Κατά συνέπεια  το σωρευμένο υπόλοιπο εις νέο (ζημίες) ανέρχεται στο 

ποσό των 15.954.692,91 ευρώ. 

 

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2017, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, ανήλθαν στο 

ποσό των ευρώ 81.761.715,66. 

 

Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2017 ευρώ 90.902.029,93 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα 

αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ 30.728.252,22  ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 121.630.282,15 μείον τις πληρωμές 

του Δήμου του έτους 2017 ευρώ 81.761.715,66 μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2017 που 

ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 39.868.566,49 . Αν στο ποσό των 39.868.566,49 προστεθούν  οι επιταγές που 

δεν έχουν εμφανιστεί στις τράπεζες προς πληρωμή την 31/12/2017 συνολικής αξίας ευρώ 20.252,78  και 

αφαιρεθεί το ποσό 8.762,05 που αφορά εισπρακτέες επιταγές, το τελικό ποσό των χρηματικών διαθεσίμων με 

31.12.2017 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 39.880.057,22.  

Η διαφορά με το διπλογραφικό σύστημα ευρώ 1,23 οφείλεται σε (2( δύο τραπεζικούς λογαριασμούς της 

τράπεζας οι οποίοι την 31/12/2017 δεν έχουν λογιστικοποιηθεί στο απλογραφικό σύστημα του Δήμου και 

ανήκουν σε λοιπές οντότητες του Δήμου.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

  
ΧΡΗΣΗ 

2017 

 

Αμοιβές Προσωπικού / Σύνολο εξόδων 33,27% 

    

Τόκοι / Συνολικά έξοδα 0,87% 

    

Αποσβέσεις / Συνολικά έξοδα 22,52% 

  

 ΕΣΟΔΑ 

  

Τέλη , Φόρο ι& Δικαιώματα / Σύνολο Εσόδων 8,53% 

    

Επιχορηγήσεις / Σύνολο Οργανικών Εσόδων 42,35% 

  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Απαιτήσεις / Σύνολο εσόδων 67,01% 

 

Εξετάζοντας τους παραπάνω δείκτες παρατηρούμε τα εξής: 

 

Οι αμοιβές προσωπικού αποτελούν το 33,27% (29,29% το 2016) επί του συνόλου των εξόδων και οι τόκοι το 

0,87% (1,16% το 2016)  , ενώ οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 22,52% (19,07% το 2016)  , όπως προκύπτει από 

τον ανωτέρω αναλυτικό πίνακα. 

Όσον αφορά τα έσοδα, το 8,53% αποτελούν τα τέλη και δικαιώματα  (30,93% το 2016), ενώ κατά  42,35% 

(37,07% το 2016)  καλύπτονται από τις τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες.  

Από την μελέτη αυτή των δεικτών διαπιστώνουμε την μεγάλη εξάρτηση του Δήμου για την λειτουργία του από 

την κρατική επιχορήγηση. 
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Τέλος οι απαιτήσεις του Δήμου από τους Δημότες ανέρχονται σε 67,01% επί των εσόδων. Ο δείκτης αυτός 

επιβάλλεται να μειωθεί δεδομένου ότι θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας του Δήμου. 

 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2017 τα πάγια στοιχεία (ενσώματες, ασώματες 

ακινητοποιήσεις και έξοδα εγκαταστάσεως) ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 645.430.975,99 και αφαιρουμένων 

των αποσβέσεων ποσού ευρώ 214.983.909,63 , η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

430.447.246,36. 

 

7. ΔΑΝΕΙΑ 

 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 35.791.357,76 και η αντίστοιχη 

χρεολυτική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.886.805,52. 

 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Το σύνολο των ανείσπρακτων απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 59.639.487,86 και 

αντίστοιχα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από 

δανειοδοτήσεις) του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 9.684.596,21. 

 Σημειώνουμε ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 12.630.167,50. 

 

Παραθέτουμε ανάλυση του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 4.164.158,39 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 20.252,78 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 1.203.009,32 

ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  535.883,43 

ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ 2018 2.945.571,29 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ   144.127,89 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.& ΛΟΙΠΟΙ) 48.306,98 

ΑΙΡΕΤΟΙ-ΥΠΑΛΛ.-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 118.027,08 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 103.219,18 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 2.929.450,32 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 52.535,82 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 365.625,02 

ΣΥΝΟΛΟ 12.630.167,50 

 

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα χρηματικά διαθέσιμα τέλους χρήσεως 2017 ανέρχονται στο ποσό των  ευρώ 39.880.058,45 και αναλύονται 

ως ακολούθως: 

 

EUROBANK  200286270 332.978,95 

EUROBANK 0026.0357.62.0200286177 23,20 

EUROBANK 0451.27.020091701 69.603,22 

EUROBANK 200345882 1.025.883,32 

ΑΛΦΑ  913 002 001 000 192 0,88 

ΑΛΦΑ 640002002025837 2.713,66 

ΑΛΦΑ 640002002039809 39.135,27 

ΑΛΦΑ 640002002039817 4.501,40 

ΑΛΦΑ 640002002039825 5.547,82 

ΑΛΦΑ 640002002039841 181.761,39 

ΑΛΦΑ 640002002039868 5.247,24 

ΑΛΦΑ 799002002006982 0,41 

ΑΛΦΑ 913 002 001 000 248 0,35 
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ΑΛΦΑ 913002001000117 30.724,99 

ΑΛΦΑ 913002002014115 78.794,11 

ΑΛΦΑ 913002203000828 748,07 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. 00530586 110.302,36 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ.  461/54527082 2.539.900,82 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 297/47031382 38.594,04 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54521200 3.258.253,01 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/545254-66 2.614,13 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54526787 27.957.360,96 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54526944 146.795,02 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54527165 3.045.821,14 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ.461/54526860 5.748,96 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46100689424) - IN-PREP 91.785,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46100699902) - ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ P.O.S. 54.824,08 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 3305017058123 0,01 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114093180 128.073,47 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114163269 77.943,17 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114172811 37,11 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114178711 0,03 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759115832440 1.148,24 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759115901093 41.818,03 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 88030021380 103.554,21 

Ταμείο 3.096,04 

ΤΡ.ΕΛΛ.2713606700019010 ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

ΚΛΠ ΡΟΔΟΥ 

82.572,79 

ΤΡΑΠ. ALPHA 593/002002001429 1.766,39 

ΤΡΑΠ. ALPHA 799/002002002244 35.472,45 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ  71160 67 000000 10 1.713,37 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002022760671) - ΣΑ 0671 335.242,07 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002023510938) - ΣΑ 0938 35.957,27 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (4194103300001038) - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ISLAND GAMES 2017 

2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 39.880.058,45 

 

      

 10.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όπως προκύπτει από τις  Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η οικονομική πορεία του 

Δήμου Ρόδου της χρήσεως 2017 κρίνεται  ικανοποιητική χρήζει όμως περαιτέρω βελτιωτικών μέτρων. 
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 ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 

 Προς το Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

Στην έκθεση που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών 

πληροφοριών του Τροποποιημένου Ισολογισμού που αφορούν την οικονομική διαχείριση του Δήμου Ρόδου στο 

έτος 2018. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 

2018 

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ.315/99 για την υπό 

εξέταση περίοδο. Επίσης όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, περιλαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες, 

σχετικά με κινδύνους συναρτώμενους με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της δραστηριότητας του Δήμου, 

καθώς και σχετικά με σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά τη λήξη της χρήσης 2018 έως 

και την ημερομηνία σύνταξης της Έκθεσης.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν θέματι χρήση 2018 αφορά το χρονικό διάστημα πολύ πριν από την ανάληψη 

καθηκόντων από το τρέχον Δημοτικό Συμβούλιο και της αναγκαιότητας σύνταξης αναθεωρημένων 

οικονομικών καταστάσεων των  ετών 2017 και 2018 λόγω αποκάλυψης, κατά τη διάρκεια του έτους 2020, 

λανθασμένης εμφάνισης των αποθεμάτων λήξης 31.12.2017, συντάχθηκαν οι αναθεωρημένες οικονομικές 

καταστάσεις για να αποκαταστήσουν την εικόνα των αποθεμάτων λήξης στην ορθή βάση τους.  

Επομένως η σύνταξη των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 & 2018 περιορίστηκε 

μόνο στη διόρθωση των αποθεμάτων λήξης, χωρίς όμως να υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες διορθώσεις σε άλλα 

στοιχεία της οικονομικής κατάστασης. 

Σημειώνουμε όμως ότι τυχόν άλλες εντοπισμένες διαφορές σε λοιπά στοιχεία της οικονομικής κατάστασης 

έτυχαν διορθώσεων, κατά μεγάλο βαθμό, στις επόμενες χρήσεις. 

A.Σύνοψη επιδράσεων λόγω της διόρθωσης των αποθεμάτων λήξης στα κονδύλια της οικονομικής 

κατάστασης έτους 2017 (1.1.2017-31.12.2017) 

   Προσαρμογές σε κονδύλια του ισολογισμού χρήσης 

2017 
Κονδύλι ισολογισμού Αποτελέσματα εις νέο 

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 31.12.2017 "Αποθέματα 

λήξης 31.12.2017" 
927.359,00   

Προσαρμογή -912.702,10   

Διορθωμένα υπόλοιπα 31.12.2017 "Αποθέματα λήξης 

31.12.2017" 
14.656,90   

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 31.12.2017 "Αποτελέσματα 

εις νέο" 
  -15.041.990,81 

Προσαρμογή   -912.702,10 

Διορθωμένα υπόλοιπα 31.12.2017 "Αποτελέσματα εις 

νέο" 
  -15.954.692,91 

   

Προσαρμογές σε κονδύλια της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης 2017 

Κονδύλι 

αποτελεσμάτων 

χρήσης 

Καθαρά 

αποτελέσματα χρήσης 

2017 προ φόρων 

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2017 "Κόστος 

αγαθών & υπηρεσιών" 
66.548.461,81   

Προσαρμογή 912.702,10   

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2017 "Κόστος αγαθών & 

υπηρεσιών" 
67.461.163,91   

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2017 "Καθαρά 

αποτελέσματα χρήσεως πρό φόρων " 
  -5.502.243,38 

Προσαρμογή   -912.702,10 

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2017 "Καθαρά 

αποτελέσματα χρήσης προ φόρων" 
  -6.414.945,48 
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   Προσαρμογές σε κονδύλια του πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων χρήσης 2017 

Κονδύλι πίνακα 

διάθεσης 
Αποτελέσματα εις νέο 

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2017 "Καθαρά 

αποτελέσματα χρήσης (πλεόνασμα) προ φόρων" 
-5.502.243,38   

Προσαρμογή -912.702,10   

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2017 "Καθαρά 

αποτελέσματα χρήσης προ φόρων-πλεόνασμα" 
-6.414.945,48   

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2017 "Αποτελέσματα 

εις νέο" 
  -15.041.990,81 

Προσαρμογή   -912.702,10 

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2017 "Αποτελέσματα εις 

νέο" 
  -15.954.692,91 

 

B.Σύνοψη επιδράσεων στα κονδύλια της οικονομικής κατάστασης έτους 2018 (1.1.2018-31.12.2018) 

   

Προσαρμογές σε κονδύλια της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης 2018 

Κονδύλι 

αποτελεσμάτων 

χρήσης 

Καθαρά 

αποτελέσματα 

χρήσης 2018 προ 

φόρων 

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2018 "Κόστος αγαθών & 

υπηρεσιών" 
68.799.150,63   

Προσαρμογή -912.702,10   

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2018 "Κόστος αγαθών & 

υπηρεσιών" 
67.886.448,53   

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2018 "Καθαρά 

αποτελέσματα χρήσεως πρό φόρων " 
  3.981.225,55 

Προσαρμογή   912.702,10 

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2018 "Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσης προ φόρων-πλεόνασμα" 
  4.893.927,65 

   

Προσαρμογές σε κονδύλια του πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων χρήσης 2018 

Κονδύλι πίνακα 

διάθεσης 

Υπόλοιπο 

ελλειμμάτων 

προηγούμενων 

χρήσεων 

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2018 "Καθαρά 

αποτελέσματα χρήσης (πλεόνασμα) προ φόρων" 
3.981.225,55   

Προσαρμογή 912.702,10   

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2018 "Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσης προ φόρων-πλεόνασμα" 
4.893.927,65   

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 31.12.2018 "Υπόλοιπο 

ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων" 
  -15.041.990,81 

Προσαρμογή   -912.702,10 

Διορθωμένα κονδύλια 31.12.2018 "Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσης προ φόρων-πλεόνασμα" 
  -15.954.692,91 
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10. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, 

ολοκληρώνεται η ένατη δημοτική διαχειριστική χρήση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ρόδου εφαρμόζοντας 

ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των Δήμων και Κοινοτήτων (Π.Δ.315/1999), επιτρέποντας στο Δήμο να 

παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τη σωστή πορεία των οικονομικών στοιχείων του. Ταυτόχρονα η τήρηση 

της σχετικής νομοθεσίας εγγυάται τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση. 

 

Ακολούθως παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2018. 

11.  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2018 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 73.539.499,44. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και οι λογαριασμοί των έκτακτων αποτελεσμάτων («έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα» ,«έσοδα προηγούμενων χρήσεων» και έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης)  ποσού ευρώ 17.053.611,64 τα 

συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 90.593.111,08. 

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2018, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθέσιμων 

αρχής της χρήσης, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 130.397.993,82. 

 

12. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής: 

70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων  και λοιπών αποθεμάτων ευρώ 0,00 

72 
Έσοδα από φόρους-κοινωνικούς πόρους- τέλη και 

δικαιώματα 

» 

5.711.359,03 

73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  » 29.495.954,37 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις » 36.182.414,55 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες » 1.662.616,21 

76 Έσοδα κεφαλαίων » 478.269,70 

78 Ιδιοπαραγωγή Παγίων – Τεκμαρτά έσοδα >> 8.885,58 

  Σύνολο Οργανικών εσόδων » 73.539.499,44 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 2.877.630,35 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων » 14.175.981,29 

  Σύνολο Εκτάκτων εσόδων » 17.053.611,64 

  Γενικό Σύνολο ευρώ 90.593.111,08 

 

13. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής: 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ευρώ 26.733.789,20 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 973.042,49 

62 Παροχές τρίτων » 15.301.383,30 

63 Φόροι-τέλη » 421.661,52 

64 Διάφορα έξοδα » 10.897.085,93 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα » 788.769,30 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος » 17.693.833,71 

67 Παροχές –Χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεές » 4.694.466,08 

68 Προβλέψεις για υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης >> 287.569,44 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων » 77.791.600,97 

81 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα και ζημίες » 233.749,27 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 4.014.532,39 

83 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ευρώ 876.651,27 

  Σύνολο Εκτάκτων εξόδων » 5.124.932,93 

  Ανάλωση Αποθεμάτων  2.782.649,53 

  Γενικό Σύνολο ευρώ 85.699.183,43 
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14. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 67.886.448,53  αυξανόμενο  σε σχέση με 

το 2017 κατά 0,63%. 

 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 11.507.289,33 αυξανόμενα ο 

σε σχέση με το 2017 κατά 6,98%  

 τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 104.173,90 αυξανόμενα ο σε 

σχέση με το 2017 κατά 103,79% 

 τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 788.769,30 αυξανόμενο σε σχέση με το 

2017 κατά 13,39%. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2018 ποσού ευρώ 90.593.111,08 μείον τα 

συνολικά έξοδα της χρήσεως 2018 ποσού ευρώ 85.699.183,43 αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2018 το 

οποίο ανέρχεται σε ευρώ 4.893.927,65. Κατά συνέπεια  το σωρευμένο υπόλοιπο εις νέο (ζημίες) ανέρχεται στο 

ποσό των 11.897.544,84 ευρώ. 

 

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2018, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, ανήλθαν 

στο ποσό των ευρώ 81.761.715,66. 

 

Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2018 ευρώ 90.529.427,33 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα 

αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ 39.868.566,49  ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 130.397.993,82 μείον τις πληρωμές 

του Δήμου του έτους 2018 ευρώ 85.746.509,01 μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2018 που 

ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 44.651.484,81 . Αν στο ποσό των 44.651.484,61 αφαιρεθούν  οι κατασχέσεις 

που δεν έχουν λογιστικοποιηθεί στο απλογραφικό σύστημα ενώ έχουν εμφανιστεί στις τράπεζες προς πληρωμή 

την 31/12/2018 συνολικής αξίας ευρώ 252.079,34  και προσθέσουμε το ποσό 409,62 το οποίο αφορά διαφορά 

από απόδοση εντάλματος προπληρωμής ,το τελικό ποσό των χρηματικών διαθεσίμων με 31.12.2018 ανέρχεται 

στο ποσό των ευρώ 44.399.815,09. 

Η διαφορά με το διπλογραφικό σύστημα ευρώ 1,23 οφείλεται σε 2 (δύο τραπεζικούς λογαριασμούς της 

τράπεζας οι οποίοι την 31/12/2018 δεν έχουν λογιστικοποιηθεί στο απλογραφικό σύστημα του Δήμου και 

ανήκουν σε λοιπές οντότητες του Δήμου και το ποσό των 13.151,66 που αφορά απαιτήσεις από εισπράξεις 

χρεωστικών καρτών και του ποσού. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

  
ΧΡΗΣΗ 

2018 

 

Αμοιβές Προσωπικού / Σύνολο εξόδων 34,37% 

    

Τόκοι / Συνολικά έξοδα 1,014% 

    

Αποσβέσεις / Συνολικά έξοδα 22,75% 

  

 ΕΣΟΔΑ 

  

Τέλη , Φόρο ι& Δικαιώματα / Σύνολο Εσόδων 7,77% 

    

Επιχορηγήσεις / Σύνολο Οργανικών Εσόδων 49,20% 

  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Απαιτήσεις / Σύνολο εσόδων 89,09% 

 

Εξετάζοντας τους παραπάνω δείκτες παρατηρούμε τα εξής: 

Οι αμοιβές προσωπικού αποτελούν το 34,37% (37,27% το 2017) επί του συνόλου των εξόδων και οι τόκοι το 

1,014% (0,87% το 2017)  , ενώ οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 22,75% (22,52% το 2017)  , όπως προκύπτει από 

τον ανωτέρω αναλυτικό πίνακα. 
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Όσον αφορά τα έσοδα, το 7,77% αποτελούν τα τέλη και δικαιώματα  (8,53% το 2017), ενώ κατά  49,20% 

(42,35% το 2017)  καλύπτονται από τις τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες.  

 

Από την μελέτη αυτή των δεικτών διαπιστώνουμε την μεγάλη εξάρτηση του Δήμου για την λειτουργία του από 

την κρατική επιχορήγηση. 

Τέλος οι απαιτήσεις του Δήμου από τους Δημότες ανέρχονται σε 89,09% επί των εσόδων. Ο δείκτης αυτός 

επιβάλλεται να μειωθεί δεδομένου ότι θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας του Δήμου. 

 

15. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2018 τα πάγια στοιχεία (ενσώματες, ασώματες 

ακινητοποιήσεις και έξοδα εγκαταστάσεως) ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 648.942.876,89 και αφαιρουμένων 

των αποσβέσεων ποσού ευρώ 232.677.563,34 , η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

416.265.313,55. 

 

16.   ΔΑΝΕΙΑ 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 32.771.127,79 και η αντίστοιχη 

χρεολυτική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.017.827,57. 

 

17.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Το σύνολο των ανείσπρακτων απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 65.514.875,30 και 

αντίστοιχα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από 

δανειοδοτήσεις) του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 8.675.298,42. 

 Σημειώνουμε ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 11.693.125,99. 

 

Παραθέτουμε ανάλυση του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 3.894.746,31 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 1.898.633,90 

ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  509.274,04 

ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ 2019 3.017.827,57 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ   205.766,85 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.& ΛΟΙΠΟΙ) 300.631,38 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΙΑ 400,00 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 52.535,82 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.811.489,74 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ 

1.820,38 

ΣΥΝΟΛΟ 11.693.125,99 

 

18. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα χρηματικά διαθέσιμα τέλους χρήσεως 2018 ανέρχονται στο ποσό των  ευρώ 44.386.664,66 και αναλύονται 

ως ακολούθως: 

38.00.00.00.0000 Ταμείο 830,00 

38.03.00.00.0004 ΤΡΑΠ. ALPHA 799/002002002244 35.475,50 

38.03.00.00.0006 ΤΡΑΠ. ALPHA 593/002002001429 1.766,39 

38.03.00.00.0023 ΑΛΦΑ 640002002039817 4.501,80 

38.03.00.00.0024 ΑΛΦΑ 640002002039809 39.138,64 

38.03.00.00.0027 ΑΛΦΑ 640002002025837 2.713,66 

38.03.00.00.0028 ΑΛΦΑ 640002002039841 181.777,06 

38.03.00.00.0029 ΑΛΦΑ 799002002006982 0,41 

38.03.00.00.0031 ΑΛΦΑ 640002002039825 5.548,30 

38.03.00.00.0034 ΑΛΦΑ 640002002039868 5.247,69 
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38.03.00.00.0037 ΑΛΦΑ 913002001000117 30.728,16 

38.03.00.00.0038 ΑΛΦΑ 913002002014115 87.409,97 

38.03.00.00.0039 ΑΛΦΑ 913002203000828 748,07 

38.03.00.00.0040 ΑΛΦΑ  913 002 001 000 192 0,88 

38.03.00.00.0041 ΑΛΦΑ 913 002 001 000 248 0,35 

38.03.00.03.0000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54521200 5.974.711,07 

38.03.00.03.0001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 297/47031382 20.915,71 

38.03.00.03.0002 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/545254-66 6,05 

38.03.00.03.0020 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54526787 24.393.323,64 

38.03.00.03.0022 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54526944 81,56 

38.03.00.03.0023 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ.  461/54527082 3.548.039,62 

38.03.00.03.0024 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54527165 3.978.189,98 

38.03.00.03.0025 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ.461/54526860 15,05 

38.03.00.03.0026 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. 00530586 1.810,70 

38.03.00.03.0027 Εθνική 461/0536351 Motivate 2.405,37 

38.03.00.03.0028 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46100689424) - IN-PREP 91.785,00 

38.03.00.03.0029 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46100699902) - ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ P.O.S. 98.924,41 

38.03.00.05.0001 EUROBANK 0451.27.020091701 63.076,97 

38.03.00.05.0002 EUROBANK 0026.0357.62.0200286177 23,20 

38.03.00.05.0003 EUROBANK  200286270 337.952,66 

38.03.00.05.0005 EUROBANK 200345882 4.491.203,63 

38.03.00.07.0002 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ  71160 67 000000 10 50.783,60 

38.03.00.07.0035 ΤΡ.ΕΛΛ.2713606700019010 ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΠ ΡΟΔΟΥ 

1.692,00 

38.03.00.07.0045 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002022760671) - ΣΑ 0671 305.927,71 

38.03.00.07.0046 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002023510938) - ΣΑ 0938 35.957,27 

38.03.00.07.0047 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (4194103300001038) - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ISLAND GAMES 2017 

2.000,00 

38.03.00.07.0051 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2717636720005015) - ΕΘΝ.ΣΥΜΜ 

.MOTIVATE 

5.982,87 

38.03.00.07.0052 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2717639720002016) - ΕΘΝ.ΣΥΜΜ 

BLUE ISLANDS 

25.276,99 

38.03.00.07.0053 ΤΡ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002023012751) - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΚΑΒΗ 

38,95 

38.03.00.07.0054 ΤΡ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002022761676) - ΕΔΑΦΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 

172.050,00 

38.03.00.08.0000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 88030021380 82.030,12 

38.03.00.08.0002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114093180 127.362,88 

38.03.00.08.0003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114163242 57,61 

38.03.00.08.0004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114163269 136.149,75 

38.03.00.08.0005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114172811 37,11 
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38.03.00.08.0006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114178711 0,03 

38.03.00.08.0007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759115901093 41.818,03 

38.03.00.08.0015 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759115832440 1.148,24 

 

 10.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως προκύπτει από τις  Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η οικονομική πορεία του 

Δήμου Ρόδου της χρήσεως 2018 κρίνεται  ικανοποιητική χρήζει όμως περαιτέρω βελτιωτικών μέτρων. 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση α/α 1603/12-11-2021 της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης της 46
ης

 Τακτικής δια 

περιφοράς συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019. 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020). 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Το μέλος της  μειοψηφίας κ.  Προυσάλογλου Παντελής -Κωνσταντ ίνος ψήφισε «Παρών» )  

 

Εγκρίνει τις αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις ετών 2017 και 2018 ( ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ) του Δήμου 

Ρόδου σύμφωνα με τις παραπάνω εισηγητικές εκθέσεις και αναλυτικά οι ισολογισμοί ως εξής: 
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 900/2021  

 

 

 

 

 

 

   

   

         

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

        Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

ΑΔΑ: 6ΦΡΧΩ1Ρ-5ΚΦ
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