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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  25/5/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017    Αριθ. Απόφασης: 418/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25 Μαΐου 2017 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. 
2/37228/19.5.2017 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 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
 
Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος  και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 8.1 :  Έγκριση 1ης εσωτερικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικ. 
έτους 2017.  
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ε. Μανδρακός θέτει υπόψη του σώματος την  υπ’ 
αρ.15/2017 Απόφαση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου, 

παρουσίασε  στο διοικητικό συμβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας που 

έχει ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Σύμφωνα με το  ΦΕΚ 2311/τβ/26-7-2016 «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – 

τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης και  το άρθρο 6 

της αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών & ΔΑ «Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ» (ΑΔΑ: ΧΔΑ465ΦΘΕ-

364): 

«Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2017, 

οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις 

παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να 

προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά 

οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν 

διαμορφωθεί την 31.12.2016, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. 

Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:  

Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που 

μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 για την ΟΜΑΔΑ I (συνολικό άθροισμα 

της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων 

εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2017 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο 

από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς 

αυτής της ομάδας για τα έτη 2015 ή 2016. Στην περίπτωση που έχουν 

εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην 

ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 

2015 και το έτος 2016 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ 

υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2015. 

Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ  

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα 

πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το 

επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 

«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα 

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική 

διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑΕ 32 



4 

 

και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που 

πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και 2016. Στην 

περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του 

επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον 

συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται 

επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με 

ημερομηνία 31.12.2016 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του 

φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό 

προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών 

λογαριασμών – λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις 

εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες 

συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα 

αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών. 

Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των 

απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της 

Γενικής Λογιστικής (π.δ 315/99) της 31.12.2016, με εξαίρεση τις 

υποχρεώσεις για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και 

έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις 

υποχρεώσεων 17 που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για 

αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2017 εγγράφεται το 

συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό 

προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω: 

Α) Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε 

αναμόρφωση, λόγω του ότι το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό για το 2017 

είναι 210.400,00 € και τα τελικά εισπραχθέντα για το 2016 ήταν 

292.697,50 €. 

Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι ΚΑ). 

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Σύμφωνα με τη βεβαίωση της Ε.Τ.Ε., με αρ. 

πρωτ. 58/2017, κατά την 31/12/2016 τα υπόλοιπα των λογαριασμών που 

τηρούνται στην Ε.Τ.Ε. έχουν ως εξής: 

1) 461/545308-96 =    5.822,65 € 

2) 461/545307-06 =  18.032,35 € 

Συνολικό ποσό =       23.855,00 € 

Κατά τη σύνταξη του Π/Υ 2017 προϋπολογίστηκαν στον ΚΑ 5 χρηματικό 

υπόλοιπο συνολικά 19.577,64 € (ΚΑ 5119 = 19.503,07 + ΚΑ 5129 = 

74,57) . 

Προερχόμαστε στην αύξηση πιστώσεων του ΚΑ 5119 χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 

δήμου προϋπολογισμού 19.503,07, κατά 4.277,36 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό. 
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Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ: Βάσει των πληρωθέντων ΧΕΠ του οικ. 

Έτους 2016 θα πρέπει να γίνει μείωση πιστώσεων των κάτωθι ΚΑ, με 

ισόποσες μεταφορές ποσών στο αποθεματικό, ως εξής: 

1) 10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, προϋπολογισθέντος 

ποσού 590,00 €, μείωση ποσού κατά 500,00 €. 
2) 10-8119 Λοιπά λειτουργικά έξοδα (πληρωτέα ΠΟΕ που δεν 

μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω τάξεις), 

προϋπολογισθέντος ποσού 1.800,00 €, μείωση ποσού κατά 200,00 
€. 

Προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός και κατόπιν 

επανεκτίμησης εξόδων, προβαίνουμε στις κάτωθι αυξήσεις πιστώσεων σε 

ΚΑ εξόδων, με ισόποσες μεταφορές από το αποθεματικό, μέχρι του 

συνολικού ποσού  των 4. 977,36 €, ως εξής: 

1) 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) Άτομα 1, αρχικού ποσού 

18.000,00 €, αύξηση κατά 1.500,00 €. 
2) 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 

χρόνου, αρχικού ποσού 5.000,00 €, αύξηση κατά 1.000,00 €. 
3) 00-6433.00 Αναμνηστικά δώρα – έξοδα μετακίνησης, Τιμητικές 

διακρίσεις, έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών, αρχικού ποσού 1.000,00 €, αύξηση κατά 

2.477,36 €. 
9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

9 – 911. Αποθεματικό: Σ’ αυτόν τον κωδικό προϋπολογίστηκε και 

παραμένει αμετάβλητο το ποσό 10.400,00 €, για την αναπλήρωση 

πιστώσεων σε ανεπάρκεια και κάλυψη δαπανών που δεν έχουν προβλεφθεί 

και δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων, όπως από τον νόμο 

προβλέπεται. 

 
ΜΕΡΟΣ Β. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Βάσει των αλλαγών που έχουν επέλθει μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και 

του ΕΤΕΑΕΠ και την ένταξη σε αυτούς προϋπαρχόντων ασφαλιστικών 

φορέων, πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή περιγραφής των ΚΑ, 

προκειμένου να αντικατοπτρίζονται ορθά.  Ομοίως, πρέπει να γίνουν 

διορθώσεις σε περιγραφές και άλλων ΚΑ, λόγω λανθασμένης (εκ 

παραδρομής) αναγραφής τους, ως εξής: 

ΚΑ 4131.02  Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ 

Ε.Φ.Κ.Α. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)» 

ΚΑ 4131.03 Απόδοση εισφορών στο Ι.Κ.Α., μετονομάζεται σε «Απόδοση 

εισφορών στο Ε.Φ.Κ.Α (Ι.Κ.Α.)» 

ΚΑ 4131.04 Απόδοση εισφοράς υπέρ κλάδου συντάξεως, μετονομάζεται σε 

«Απόδοση εισφοράς υπέρ Ε.ΦΚ.Α. κλάδου συντάξεως» 

ΚΑ 4131.05 Απόδοση εισφορών στο Ι.Κ.Α. (αορίστου χρόνου), 

μετονομάζεται σε «Απόδοση εισφορών στο Ε.ΦΚ.Α. (Ι.Κ.Α.) (αορίστου 

χρόνου) 

ΚΑ 4131.06  Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ., μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)» 



6 

 

ΚΑ 4131.07 Εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Τ.Π.Δ.Υ.)» 

ΚΑ 4131.08 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. (1%),  μετονομάζεται σε «ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Τ.Π.Δ.Υ. (1%))» 

ΚΑ 4131.91 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (δικαστικές αποφάσεις), 

μετονομάζεται σε «Απόδοση εισφορών στο Ε.Φ.Κ.Α. (ΙΚΑ) (δικαστικές 

αποφάσεις)» 

ΚΑ 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου, μετονομάζεται σε «Χρηματικό 

υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του ΝΠΔΔ» 

ΚΑ 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου, μετονομάζεται σε «χρηματικό 

υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του ΝΠΔΔ» 

ΚΑ 00-8231.91 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (δικαστικές αποφάσεις), 

μετονομάζεται σε «Απόδοση εισφορών στο Ε.Φ.Κ.Α. (ΙΚΑ) (δικαστικές 

αποφάσεις)» 

ΚΑ 10-6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 

εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Άτομα 12, μετονομάζεται σε 

«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» 

ΚΑ 10-6011.00 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Άτομα 12, 

μετονομάζεται σε «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Άτομα 3» 

ΚΑ 10-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 

Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66), μετονομάζεται σε «Ετήσια 

εισφορά στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (ΤΑΔΚΥ) (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 

100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)» 

ΚΑ 10-6266.00  Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού, μετονομάζεται σε 

«Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)» 

ΚΑ 10-6266.01  Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ΟΤΣ),  

μετονομάζεται σε «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ)» 

ΚΑ 10-6266.02 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ιστοσελίδας PRIMAL), 

μετονομάζεται σε «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ) 

ΚΑ 10-8231.02 Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., μετονομάζεται σε 

«Απόδοση εισφορών στο Ε.ΦΚ.Α. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)» 

ΚΑ 10-8231.03 Απόδοση εισφορών στο Ι.Κ.Α., μετονομάζεται σε 

«Απόδοση εισφορών στο Ε.Φ.Κ.Α (Ι.Κ.Α.)» 

ΚΑ 10-8231.04 Απόδοση εισφοράς υπέρ κλάδου συντάξεως, 

μετονομάζεται σε «Απόδοση εισφοράς υπέρ Ε.ΦΚ.Α. κλάδου συντάξεως» 

ΚΑ 10-8231.05 Απόδοση εισφορών στο Ι.Κ.Α. (αορίστου χρόνου), 

μετονομάζεται σε «Απόδοση εισφορών στο Ε.ΦΚ.Α. (Ι.Κ.Α.) (αορίστου 

χρόνου) 

ΚΑ 10-8231.06  Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ., μετονομάζεται σε «Εισφορά 

υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)» 
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ΚΑ 10-8231.07  Εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Τ.Π.Δ.Υ.)» 

ΚΑ 10-8231.08  ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. (1%),  μετονομάζεται σε 

«ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Τ.Π.Δ.Υ. (1%))».  

κος Φρόνας: το ποσό που πιστώνουμε τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου καθώς και τις εργοδοτικές εισφορές (2.500,00 €) το 

προβλέψαμε από την αρχή του έτους, δε θα υπάρξει άλλωστε τόσο μεγάλη 

αύξηση του μισθού. Προτείνω το ποσό αυτό να το πιστώσουμε στους ΚΑ 

που αφορούν μεταφορές έργων και υλικά για την συντήρηση των έργων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και μετά από 

ανταλλαγή απόψεων των μελών αυτού,  ομόφωνα, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

1. Εγκρίνει την 1η εσωτερική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, του 

Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2017, όπως 

παρακάτω. 

2. Εγκρίνει βάσει των αλλαγών που έχουν επέλθει μετά τη δημιουργία 

του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ και την ένταξη σε αυτούς 

προϋπαρχόντων ασφαλιστικών φορέων, την  αναπροσαρμογή 

περιγραφής των ΚΑ, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται ορθά.  

Ομοίως και τις διορθώσεις σε περιγραφές και άλλων ΚΑ, λόγω 

λανθασμένης (εκ παραδρομής) αναγραφής τους, όπως παραπάνω. 

 

3. Εγκρίνει την πίστωση του ποσού των 2.500,00 € στους ΚΑ για τις 

μεταφορές και την συντήρηση των έργων. 
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4. Παραπέμπει αυτόν για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ρόδου. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

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

Πότσος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Κασσανής, Ι. Γιαννακάκης,  

Ε. Ατσίδη, Κ. Σαρρή-Υψηλάντη, Ε. Παναή     και η ανεξάρτητη 

Δημοτική Σύμβουλος κ. Κ. Μπιλιά 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 και των μελών της παράταξης                        
« ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», οι οποίοι ψήφισαν « παρών» 
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1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 15/2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης που αφορά « 1η 
εσωτερική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, του Μουσείου 
Νεοελληνικής Τέχνης οικονομικού έτους 2017», όπως παρακάτω. 
 
2. Εγκρίνει βάσει των αλλαγών που έχουν επέλθει μετά τη 

δημιουργία του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ και την ένταξη σε αυτούς 

προϋπαρχόντων ασφαλιστικών φορέων, την  αναπροσαρμογή 

περιγραφής των ΚΑ, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται ορθά.  

Ομοίως και τις διορθώσεις σε περιγραφές και άλλων ΚΑ, λόγω 

λανθασμένης (εκ παραδρομής) αναγραφής τους, όπως παραπάνω. 

 

3. Εγκρίνει την πίστωση του ποσού των 2.500,00 € στους ΚΑ για 

τις μεταφορές και τη συντήρηση των έργων. 

 

 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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