ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου
Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016

Αριθ. Απόφασης:976/2016

Στη Ρόδο σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη 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.2/103522/8-12-2016 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, 208 του Ν.3463/2006.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.
ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣΑντιδήμαρχος
3.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΑντιδήμαρχος
4.
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣΑντιδήμαρχος
5.
ΚΑΚΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑντιδήμαρχος
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.
ΠΟΚΚΙΑΣ
Αντιδήμαρχος
12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

25.
ΚΑΡΙΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΕπικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ
ΟΡΑΜΑ»
26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος
27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

28.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΕπικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΓραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
32.
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Επικεφαλής Παράταξης
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»
33.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
«ΡΟΔΟΣ

Αντιδήμαρχος
14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
35.ΠΟΤΣΟΣ
ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
36.
ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη
Δημοτική
Σύμβουλος

16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ
Αντιδήμαρχος
18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΛΩΡΑ-

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
Αντιδήμαρχος
21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ-

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
ΠΑΡΔΑΛΟΣ
Αντιδήμαρχος (δικ/νος)

ΣΤΕΡΓΟΣ-

7.
ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)

2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)

5.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)
6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)

9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑνεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
δικ/νος)
11.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας
του Δήμου Ρόδου κ. Ε.Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του
Δ.Ρ. κ.Εμμανουήλ Στάγκας .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα
έξι (36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.
Θ Ε Μ Α 2o : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου έτους 2017,Αρ.Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής 500/7.12.2016.

Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα θέτει
υπόψη του Σώματος την αρ.500/7.12.2016 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου έτους 2017 , η οποία
αναλυτικά έχει ως εξής:
Ο Πρόεδρος κ.Σ.Διακοσταματίου θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής
την με αριθμ. 2/101398/02-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, τμήματος Προϋπολογισμού και πληροφόρησης, ως κατωτέρω:
«Θέμα: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
Δήμου Ρόδου έτους 2017».
Με τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) οι Δήμοι υποχρεούνται
στη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης,(Ο.Π.Δ.)
Βάσει των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν.4172/13 στο Ν.4111/13
σχετικά με το “Παρατηρητήριο” εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/13, η οποία
τροποποιεί τη ΚΥΑ 7261/13. Η ΚΥΑ 7261/13 προσδιορίζει τις διαδικασίες
και τα κριτήρια για τη σύνταξη και παρακολούθηση του ΟΠΔ.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 1αναφέρει σχετικά:
Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει το
πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης
και τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών
που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της
Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του
ν.2362/1995
Ο Ν.4172/13 με το άρθρο 76 τροποποιεί το περιεχόμενο του ΟΠΔ
και αφαιρεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης καθώς και το 5ετές
επιχειρησιακό πρόγραμμα από τους υποβαλλόμενους πίνακες. Η
ΚΥΑ 41273/13 προσαρμόζει τη ΚΥΑ 7261/13 στις παραπάνω
αλλαγές. Με το τρόπο αυτό οι ΟΤΑ Α΄βαθμού υποβάλλουν, ως ΟΠΔ,
μόνο το πίνακα 5α«στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των
δήμων και των νπδδ»
Το νέο στοιχείο που προστίθεται στη ΚΥΑ και δεν προβλέπεται από το
άρθρο 76 του Ν.4172/13, αφορά τον ίδιο το πίνακα στοχοθεσίας. Σύμφωνα
με τη ΚΥΑ 41273/13 «Στα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη «0» του πίνακα
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δήμων και νπδδ, περιέχονται
μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο ορισμένων
εκ των στοιχείων τους, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση από
τους προαναφερθέντες φορείς της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ.
Οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στα σκιασμένα πεδία
τους καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο.
Στο τέλος του πίνακα 5α που παρουσιάζει η ΚΥΑ 41273/13 υπάρχουν
οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα, οι οποίες έρχονται να καλύψουν κενά
που παρουσιάστηκαν στον αρχικό πίνακα που εκδόθηκε με τη ΚΥΑ
7261/13.
Πίνακας στοχοθεσίας
Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα
στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις

εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού
έτους.
Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών
που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός
επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα
αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το
επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που
τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12.
Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία
εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο
μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.).
Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
του προηγούμενου έτους σε
συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ,
προκειμένου να αποδοθεί ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.
Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του
προϋπολογισμού
υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του
ταμειακού υπολοίπου.
Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι
οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών
(Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του
προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι
πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.
Το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΟΤΑ πρέπει να
διασφαλίζει την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και να συμβάλλει στην
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων και δαπανών όσο και
ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την
31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12
του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την
αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και
επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους
αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12.
Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό
αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας
εκτέλεσης του προυπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :
1. Η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη
διάρκεια του έτους και ετησίως (υπό την έννοια ότι τα συνολικά
ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων.
H αδυναμία ισοσκέλισης του ετήσιου προϋπολογισμού ή του
προσωρινού απολογισμού του ΟΤΑ κατά το κλείσιμο του
προηγούμενου οικονομικού έτους συνιστά αυτοδίκαια αδυναμία

επίτευξης των ετήσιων στόχων του έτους που αφορά ο
προϋπολογισμός και συνεπάγεται την άμεση υπαγωγή του στο
Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Το ίδιο ισχύει σε κάθε περίπτωση που
αποτυπώνεται μη ισοσκελισμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού
κατά τη διάρκεια του έτους.
2. Η πορεία είσπραξης των υπο-ομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και
5 του πίνακα στοχοθεσίας (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια
έσοδα – Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις
προηγούμενων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 32-ΚΑΕ 85) και το επίπεδο
των εξόδων των γραμμών 1, 4, 5, 6 και 7 του πίνακα (Κόστος
προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις
σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες),
3. Η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της
31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, στην περίπτωση που
σημειώνεται αύξηση.
Εξέταση αποκλίσεων εσόδων και εξόδων
Για τον εντοπισμό των αρνητικών αποκλίσεων, η πορεία είσπραξης των
εσόδων εξετάζεται σε συσχετισμό με το βαθμό προσαρμογής των εξόδων
για την αντιστάθμιση της πορείας αυτής σύμφωνα με τους
δημοσιονομικούς στόχους καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων
υποχρεώσεων σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους.
Ειδικότερα, τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους (έσοδα
περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου για τους δήμους
συγκρίνονται με τους αντίστοιχα τιθέμενους στόχους (Εκτέλεση μείον
Στόχος) και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με
τις δαπάνες που πληρώνονται εντός του έτους (Στόχος μείον Εκτέλεση).
Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι
του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο: Εκτέλεση μείον
Στόχος), η πραγματοποίηση δαπανών καθ’ υπέρβαση του τιθέμενου στόχου
(ποσό με αρνητικό πρόσημο : Στόχος μείον Εκτέλεση) και η αύξηση του
ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού που καταγράφηκε την
31/12 του προηγούμενου έτους (ποσό με αρνητικό πρόσημο : ποσό την
31/12 μείον ποσό μήνα). Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής
απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων
στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων
και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων,
και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς ( σε περίπτωση που αυτές
εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη) . Το συνολικό ποσό
που προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο
εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλισης που
προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος
ποσών με στόχο εσόδων.
Οι στόχοι εσόδων και εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά, δια της
ανάλογης αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού και του
προγράμματος εκτέλεσής του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις οδηγίες της ΚΥΑ για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού.
Εφόσον με βάση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου ΟΠΔ, διαπιστωθεί από το
Παρατηρητήριο απόκλιση από τις οδηγίες που παρασχέθηκαν για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους με την Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.Στην περίπτωση
αυτή το Παρατηρητήριο υποδεικνύει την απόκλιση στην αρμόδια για την
εποπτεία του ΟΤΑ αρχή, η οποία υποχρεούται να τον καλέσει για να προβεί
σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ εντός 15 ημερών.
Απόκλιση των εσόδων.
Ανεξαρτήτως της απόδοσης των στόχων των συνολικών εσόδων, εάν
καταγραφεί αρνητική απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% για κάποια από
τις υπο-ομάδες εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του ενοποιημένου πίνακα
των δήμων (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια Έσοδα, Έσοδα που
προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών
ετών), κατά το κλείσιμο του πρώτου τριμήνου του έτους ο ΟΤΑ
υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε μέτρα και παρεμβάσεις για τη
διόρθωση της απόκλισης προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου του
επόμενου
τριμήνου
(στόχος
για
την
περίοδο
Ιαν.-Ιούνιος),
γνωστοποιώντας αυτά με ειδική έκθεση που συντάσσεται από τον
προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του (Έκθεση Δράσεων Επίτευξης
Στόχων) στο Παρατηρητήριο, στον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και στην αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. Στην έκθεση
περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα, ο χρόνος λήψης τους και
τεκμηριώνονται με στοιχεία οι αναμενόμενες οικονομικές αποδόσεις τους.
Κατά την ίδια περίοδο το Παρατηρητήριο παρέχει προς τον ΟΤΑ οδηγίες
και εισηγείται μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης, αξιολογεί τους
στόχους εσόδων και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διατυπώνει πρόταση για
την τροποποίηση αυτών σε συγκεκριμένα επίπεδα μέσω αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού.
Στην περίπτωση που διαφαίνεται αδυναμία διόρθωσης της ανωτέρω
απόκλισης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση
του ετήσιου προϋπολογισμού και αντίστοιχα των ετήσιων στόχων,
μειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμέρους ομάδες εσόδων και
προσαρμόζοντας κατά το αντίστοιχο ποσό το σκέλος των εξόδων και ιδίως
των υπο-ομάδων αυτών που αναγράφονται στις γραμμές 1, 4, 5, 6, και 7
(Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ,
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) του πίνακα
στοχοθεσίας των δήμων, , διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του
προϋπολογισμού . Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται
υποχρεωτικά υπόψη οι σχετικές υποδείξεις του Παρατηρητήριου προς τον
ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή.
Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του ΟΠΔ, την εκτέλεση
του προϋπολογισμού του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων και την
ισοσκέλισή τους, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β ́ 30-12-2010)
και 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β ́ 30-12-2010) Αποφάσεις του
Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, όπως εκάστοτε ισχύουν περί καθορισμού
του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου
ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και

«Οικονομικά στοιχεία περιφερειών, των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε για έγκριση το Ο.Π.Δ. του
Δήμου Ρόδου, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο
άρθρο 76 του ν
Ν.4172/13 και
στην
ΚΥΑ 41273/13
των
Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και αποτυπώνεται στους
παρακάτω πίνακες.
Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη έγκριση του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)Δήμου Ρόδου έτους 2015.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :
1)Πίνακας στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου έτους 2017.
2)Αποφάσεις συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων για Έγκριση
Στοχοθεσίας έτους 2017 των Νομικών Προσώπων που είναι ενταγμένα στο
καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
(ΜΦΓΚ) με συνημμένους τους σχετικούς πίνακες στοχοθεσίας, των:
1. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.)
2. Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης
3. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
4. Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας»
(Ακολουθεί η υπογραφή της Αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών
Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας)
Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
• την υπ΄αριθ. 2/101398/02-12-2016 εισήγηση του τμήματος
προϋπολογισμού και Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών,
• τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013)
• τις τροποποιήσεις του Ν.4172/13 στο Ν.4111/13
• την ΚΥΑ 41273/13, η οποία τροποποιεί τη ΚΥΑ 7261/13.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
•

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου
Ρόδου έτους 2017
και

•

παραπέμπει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του
Δήμου Ρόδου έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Ρόδου, για την τελική ψήφιση και κατακύρωσή του, όπως ακριβώς
προβλέπεται (άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. α΄, ν. 3852/2010).

Τα ανωτέρω επισυναπτόμενα έγγραφα, οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου
Ρόδου και Νομικών Προσώπων του Δήμου, θεωρούνται ως αναπόσπαστα
έντυπα – ένθετα της παρούσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ρόδου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την ανωτέρω
απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του
άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και του Ν.4111/2013 και με απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του Σώματος ,
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Γιαννακάκης,
Ε.Παναή και
Ι.Περδίκης, ήταν απόντες από την ψηφοφορία του θέματος.
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 «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με επικεφαλής τον
κ.Χ.Χατζηευθυμίου, του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.Γ.Υψηλάντη ,του
επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
κ.Κ.Πότσου, οι οποίοι ψήφισαν «κατά» και της Ανεξάρτητης
Δημοτικής Συμβούλου Κας Α.Μπιλιά η οποία ψήφισε
«παρούσα»
Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου
Ρόδου έτους 2017, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους κατωτέρω
επισυναπτόμενους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου Ρόδου και των
Νομικών Προσώπων του Δήμου, που θεωρούνται αναπόσπαστα
έντυπα-ένθετα της παρούσας απόφασης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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