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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:1033/2017 

 
 

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 
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14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

37. .ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

38.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

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 Σύμβουλο  

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 15o: Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του 
Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, Αρ.Απόφασης 
Δ.Σ 34/2017.  
 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη του Σώματος την 
αρ.34/2017 Απόφαση του Δ.Σ του Μουσείου που αφορά την ψήφιση 
του προϋ/σμού οικ.έτους 2018 καθώς και την εισηγητική έκθεση για 
τον προϋπολογισμό ,που  έχουν  ως ακολούθως: 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2018 
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Σας υποβάλλουμε την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού εσόδων και 

εξόδων του Μουσείου Νεοελληνική Τέχνης, Δήμου Ρόδου οικονομικού 

έτους 2018. Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018, συντάχθηκε 

σύμφωνα ΦΕΚ 2658/τβ΄/21-7-2017 σχετικά με την «Παροχή οδηγιών για 

την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» 

καθώς και  τη γνώμη του Παρατηρητηρίου ότι το σχέδιο του π/υ που 

αξιολόγησε: 

- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθμ. 

25595/26.07.2017 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές 

Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2018», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια 

της διενεργούμενης αξιολόγησης. 

- Είναι ρεαλιστικό. 

- Είναι Ισοσκελισμένο. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 

Ανακεφαλαιωτικά ο προϋπολογισμός έχει ως εξής: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΣΟΔΑ 
 

0. Τακτικά Έσοδα           287.000,00 

1. Έκτακτα Έσοδα 250,00 

2. Έσοδα ΠΟΕ 0,00 

3. Δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ 0,00 

4. Εισπράξεις προς απόδοση 56.400,00 

5. Χρηματικό υπόλοιπο                                                                              25.098,50 

         Σύνολο εσόδων: 
368.748,50 

ΕΞΟΔΑ 
 

6. Λειτουργικές δαπάνες 

χρήσης           
252.650,20 

7. Επενδύσεις 44.998,30 
8. ΠΟΕ, Αποδόσεις, 
Προβλέψεις 

60.700,20 

9. Αποθεματικό 10.400,00 

  Σύνολο εξόδων: 
368.748,50 
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ΕΣΟΔΑ 

Τα έσοδα τα οποία προέρχονται από την επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου, 

από την διάθεση εισιτηρίων, την πώληση βιβλίων, καρτών και μουσειακών 

δώρων. Η είσπραξη υπέρ δημοσίου – τρίτων – επιστροφές χρημάτων  και 

το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ύψος των 368.748,50 €.  

 

ΕΞΟΔΑ 

 

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού 

μας, χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό ως εξής: 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  & 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

Αναλυτικά: 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

00 – 611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

00 – 611. Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών: Σ’ αυτόν τον 

κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την αποζημίωση ελεύθερων 

επαγγελματιών που προσφέρουν υπηρεσίες στο Μουσείο Νεοελληνικής 

Τέχνης, Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 13.000,00 € και πρόκειται για 

αμοιβές επιστημονικών συνεργατών, νομικών – συμβολαιογράφων. 

00 – 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

00 – 622. Επικοινωνίες: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για 

ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, ύψους 4.600,20 €. 

00 – 64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

00 – 643. Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης): 

Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε συνολικό ποσό 25.850,00 € για τα έξοδα 

ενημέρωσης και προβολής του Μουσείου, καθώς των τιμητικών 

διακρίσεων, των αναμνηστικών δώρων, της φιλοξενίας  φυσικών 

προσώπων και αντιπροσωπειών και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων . 

00 – 644. Συνέδρια και εορτες: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε συνολικό 

ποσό 1.000,00 € για τα έξοδα Διοργάνωση Συνεδρίων, συναντήσεων 

διαλέξεων από το Μουσείο. 
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00 – 645. Συνδρομές: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε συνολικό ποσό 

1.100,00 €, για τις συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 

ηλεκτρονικά μέσα. 

00 – 646. Έξοδα δημοσιεύσεων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε συνολικό 

ποσό 600,00 € για τα έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων και λοιπών 

δημοσιεύσεων. 

00 – 649. Διάφορα έξοδα γενικής φύσης: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε 

συνολικό ποσό 150,00 € για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. 

00 – 65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

00 – 651. Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκε συνολικό ποσό 100,00 € για τα έξοδα και τις Προμήθειες των 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων. 

00 – 68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

00 – 682. Έκτακτα έξοδα: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε συνολικό ποσό 

150,00 € που αφορά τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά πρόστιμα και άλλα 

έκτακτα έξοδα. 

00-8. ΠΡΟΒΕΨΕΙΣ 

00 – 811. Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ): Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκε συνολικό ποσό 2.750,00 € που αφορά αμοιβές και έξοδα 

τρίτων ΠΟΕ. 

00 – 822. Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων (ΠΟΕ): Σ’ αυτόν τον 

κωδικό εγγράφηκε συνολικό ποσό 1.650,00 € που αφορά φόρους 

μισθωτών υπηρεσιών, φόρους ελ. Επ. κλπ.  

00 _ 823. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών (ΠΟΕ):  Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκε συνολικό ποσό 30,00 € που αφορά απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ 

δικαστικών αποφάσεων ΠΟΕ. 

 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

10 – 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

10 – 601. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκαν δαπάνες για τις τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού (3 

άτομα που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ.), ύψους 60.000,00 €. 
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10 – 602. Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου: Σ’ αυτόν 

τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για τις τακτικές αποδοχές αορίστου 

χρόνου προσωπικού (άτομα 1, μεταφερθείσα υπάλληλος πρώην Α.Δ.Ε.Κ.Τ. 

Α.Ε.), ύψους 18.000,00 €. 

10 – 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

10 – 605. Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 

και αορίστου χρόνου: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για τις 

Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου και 

αορίστου χρόνου, ύψους 19.100,00 €. 

10 – 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

10 – 625. Ασφάλιστρα: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για  την 

συνδρομή του συστήματος συναγερμού από τρίτους, ύψους 5.000,00 €. 

Αφορούν ετήσιες συμβάσεις προμηθευτών (διότι είναι οι εταιρείες που τα 

εγκατέστησαν και έχουν την αποκλειστική τους συντήρηση). 

10 – 626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους: 

Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για  την συντήρηση εφαρμογών 

λογισμικού, την συντήρηση και επισκευή των Η/Υ από τρίτους, καθώς και 

λοιπές συντηρήσεις από τρίτους, ύψους 14.500,00 €. Αφορούν ετήσιες 

συμβάσεις προμηθευτών (διότι είναι οι εταιρείες που τα εγκατέστησαν και 

έχουν την αποκλειστική τους συντήρηση). 

10-631  «Λοιποί φόροι (ρύθμιση του ΙΚΑ)»: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκε συνολικό ποσό 10.000,00 € που αφορά την ρύθμιση του ΙΚΑ 

για την καταβολή των κρατήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των μονίμων υπαλλήλων 

που εσφαλμένα παρακρατήθηκαν υπέρ Δημοσίου. 

 

10 – 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

10 – 642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα τρίτων: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκαν δαπάνες για τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων, ύψους 100,00 €. 

10 – 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

10 – 661. Έντυπα, γραφική ύλη, εκδόσεις: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκαν δαπάνες για την προμήθεια βιβλίων, γραφικής ύλης, εντύπων 

και υλικών μηχανογράφησης εκτυπώσεων καθώς εκτυπώσεις, εκδόσεις και 

βιβλιοδετήσεις, ύψους 5.600,00 €. 
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10 – 663. Είδη υγιεινής και καθαριότητας: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκαν δαπάνες για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την 

κίνηση του μοτοποδηλάτου,  1.100,00 €. 

10 – 665. Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 

εργασιών: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την προμήθεια 

φωτοτυπικού υλικού,  ύψους 1.000,00 €. 

10 – 666. Υλικά συντήρησης και κτηρίων και έργων: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκαν δαπάνες για την υλικών για τις συντηρήσεις και τις επισκευές 

των  τεσσάρων (4) κτηρίων,  ύψους 5.100,00 €. 

10 – 667. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκαν δαπάνες για τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων των  

τεσσάρων (4) κτηρίων,  ύψους 3.000,00 €. 

10 – 669. Λοιπές προμήθειες που δεν μπορούν να ενταχθούν  ανωτέρω: Σ’ 

αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για τις λοιπές προμήθειες που δεν 

μπορούν να ενταχθούν  ανωτέρω,  ύψους 300,00 €. 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

10 – 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

10 – 713. Προμήθειες παγίων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες 

για την προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού, ύψους 2.000,00 €. 

10-8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

10 – 811. Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών Π.Ο.Ε.: Σ’ 

αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες  από διάφορα γενικά έξοδα, 

αμοιβές προσωπικού και την  προμήθεια αναλώσιμων, ύψους 2.990,00 €. 

10 – 822. Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκε πίστωση 13.100,00 € για την απόδοση φόρων μισθωτών 

υπηρεσιών, προμηθευτών και ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπών 

επιβαρύνσεων. 

10 – 823. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκε πίστωση 34.200,00 € για την εξόφληση των ασφαλιστικών 

εισφορών. 

10 – 824. Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε 

πίστωση 900,00 € για την απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

15  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
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15 – 61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

15 – 611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

15 – 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

15 – 623. Ενοίκια – Μισθώματα: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε δαπάνη 

για το ενοίκιο του κτηρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης,  ύψους 5.000,00 

€. 

15 – 625. Ασφάλιστρα: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για τα 

ασφάλιστρα των έργων τέχνης καθώς και την συνδρομή ασφάλειας του 

κτηρίου του Νεστοριδείου Μελάθρου και της Δημοτικής Πινακοθήκης, 

ύψους 7.500,00 €. 

15 – 626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους: 

Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την συντήρηση και επισκευή 

των πινάκων, των κορνιζών κλπ, ύψους 2.500,00 €. 

15 – 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

15 – 641. Έξοδα μεταφορών: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες 

για την μεταφορά και την ασφάλιση έργων τέχνης, ύψους 15.000,00 €. 

15 – 646. Έξοδα δημοσιεύσεων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες 

για τις δημοσιεύσεις και τις προκηρύξεις, του Μουσείου Νεοελληνικής 

Τέχνης, Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 800,00 € . 

15 – 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

15 – 661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκαν δαπάνες για τις εκτυπώσεις, τις προμήθειες βιβλίων, τις 

εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις, λοιπές προμήθειες γραφείων κ.λ.π., ύψους 

21.000,00 €. 

15 – 665. Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 

εργασιών: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την προμήθεια 

φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού για την διοργάνωση εκθέσεων, 

ύψους 500,00 €. 

15 – 667. Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού: Σ’ αυτόν τον 

κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού 

εξοπλισμού (φωτοτυπικών – Η/Υ), ύψους 500,00 €. 

15 – 669. Λοιπές προμήθειες: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες 

για τις λοιπές προμήθειες που δεν μπορούν να ενταχθούν  ανωτέρω για 

την διοργάνωση εκθέσεων,  ύψους 10.500,00 €. 

5  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
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15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

15 – 713. Προμήθειες παγίων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες 

για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, ύψους 42.998,30 €. 

15-811.Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ): Σ’ αυτόν 

τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες  από διάφορα γενικά έξοδα και την  

προμήθεια αναλώσιμων, ύψους 1.080,00 €. 

15 – 822. Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων: Σ’ αυτόν τον κωδικό 

εγγράφηκε πίστωση 4.000,00 € για την απόδοση φόρων μισθωτών 

υπηρεσιών, προμηθευτών και ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπών 

επιβαρύνσεων. 

9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

9 – 911. Αποθεματικό : Σ’ αυτόν τον κωδικό υπολογίζεται 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. 

 

Αρ.34/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Πρόεδρος κ.Ν.Φρόνας ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, σύμφωνα με την 

γνώμη του Παρατηρητηρίου το ανώτατο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στην 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι είναι 292.697,00 €, όπως αναφερόταν στο ερώτημα που 

υποβάλλαμε στις οικονομικές υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου στις 24-8-2017 και η 

απάντηση τους ήταν αρνητική.  

Κα Κουφού παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε: 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει μετά 

την τροποποίησή του με τα άρθρα76, 77 ν.4172/2013 (Α’ 167), 27 και 64 

ν.4270/2014 (Α΄ 143), σε συνδυασμό και με την 25595/26.07.2017(Β’/2658) 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών “Παροχή οδηγιών για 

την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018”, το 

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του π/υ 

οικονομικού έτους 2018 του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νπδδ) του 

δήμου ή του συνδέσμου που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι 

ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη του επί 

αυτού. 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού (π/υ) του οικονομικού έτους 2018 του νομικού 

προσώπου, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο 
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Υπουργείο Εσωτερικών την «ημ/νια» 15/9/2017 10:50:00 πμ. Ο χρόνος 

ενσωμάτωσής του κρίνεται επαρκής για την  ολοκλήρωση της αξιολόγησής του και 

την τήρηση της διαδικασίας παροχής οδηγιών από το ΥΠΕΣ, ενσωμάτωσης των 

αναγκαίων προσαρμογών, έγκαιρης ψήφισης του και ολοκλήρωσης του ελέγχου 

από την εποπτεύουσα αρχή (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση). 

Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ 

ώστε να διαπιστωθεί η ρεαλιστικότητά του  προκύπτουν από τις  οδηγίες που 

δόθηκαν με την ανωτέρω ΚΥΑ. Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση 

δεδομένων του ΥΠΕΣ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήμανση» που 

αναγράφεται στον Πίνακα 1. Για την κατάρτιση του σχεδίου του π/υ, πέραν των 

στοιχείων του έτους 2016, ο φορέας έλαβε υπόψη του την περίοδο του έτους 

2017 που προκύπτει από το πεδίο της Βάσης Δεδομένων υπό τον τίτλο «Στοιχεία» 

και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2018 (7μηνο 2017) (βλ. Πίνακα 1.) 

Πίνακας 1.  

Χρονική Σήμανση  6/10/2017 4:06:00 μμ 

Στοιχεία  Σχ.Προϋπ. 2018 (7μηνο 2017) 

 

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο του π/υ αξιολογήθηκε με βάση στοιχεία που 

έχουν ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων από το νομικό πρόσωπο και έχουν 

οριστικοποιηθεί με ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις 

εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ από το 

Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά νομικό πρόσωπο. Σε κάθε 

περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή 

συμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που 

προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι 

οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ. 

 

Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

 

Β.1 – Περιγραφή κριτηρίων 
1. Ο π/υ του νομικού προσώπου είναι ισοσκελισμένος όταν το σύνολο των 

εσόδων (ομάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο με το σύνολο των δαπανών (ομάδες 

6,7,8 και 9). Όταν το σύνολο εσόδων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των 

δαπανών ο π/υ είναι πλεονασματικός και όταν το σύνολο των δαπανών 

υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων ο π/υ είναι ελλειμματικός. Στην περίπτωση 

που, οι παραπάνω διαφορές δεν υπερβαίνουν τα 100 € τότε ο π/υ θεωρείται 

ισοσκελισμένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόματες 

στρογγυλοποιήσεις των επιμέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους 

στη βάση δεδομένων). 
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2. Δεν έχει εγγραφεί ποσό στον Κ.Α.Ε. 061 «Έσοδα από θεσμοθετημένους 

πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών». 

3. Το σύνολο των εκτιμήσεων 2017 και των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί 

στον π/υ 2018 στον Κ.Α.Ε. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων» είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από τη σχετική απόφαση 

επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών που έχει εκδοθεί μέχρι και την 

περίοδο που το Νομικό Πρόσωπο έλαβε υπόψη του για τη κατάρτιση του 

σχεδίου π/υ (6μηνο 2017, 7μηνο 2017 κτλ.), μετά την αφαίρεση του ποσού 

που έχει απορροφηθεί από το Φορέα κατά το έτος 2016, σύμφωνα με τα 

απολογιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων 

του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερες 

της μίας αποφάσεις επιχορήγησης μέχρι και την περίοδο κατάρτισης του π/υ 

λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από τις εν λόγω 

αποφάσεις. 

4. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, 

παρ. Β.1 λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα της παρ. Β.3.1 της υπ’ αριθμ. 

25595/26.7.2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των τελών 

και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», τότε, για την εξέταση του συγκεκριμένου κριτηρίου από το 

Παρατηρητήριο, στο ανώτατο ποσό που δύναται να εγγραφεί στην ΟΜΑΔΑ 

ΕΣΟΔΩΝ Ι σύμφωνα με τα ανωτέρω, προστίθεται το συνολικό ποσό της 

εκτιμώμενης αύξησης των βεβαιωθέντων εσόδων της εν λόγω κατηγορίας, 

όπως αυτό έχει καταχωρηθεί από το Νομικό Πρόσωπο στον πίνακα «v. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» του Σχεδίου π/υ 2018. Στην περίπτωση αυτή, κατά 

τον έλεγχο του προϋπολογισμού, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον καθορισμό 

του ανώτατου ποσού της ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι οφείλει να υπολογίσει το 

άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από το γινόμενο της εκτιμώμενης 

αύξησης των βεβαιωθέντων εσόδων ανά υποκατηγορία εσόδου 

(031,032,033,034) επί το ποσοστό είσπραξης που είχε η κάθε υποκατηγορία 

κατά το προηγούμενο έτος, όπως αυτό προκύπτει με βάση τα απολογιστικά 

στοιχεία του έτους 2016 που θα της προσκομιστούν από το Νομικό Πρόσωπο. 

Τέλος, τονίζεται ότι  κατά τον έλεγχο του προϋπολογισμού, η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση οφείλει να διαπιστώσει, αφενός, τη νομιμότητα των αποφάσεων 

αύξησης των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων και, αφετέρου, την 

ορθότητα των προβλέψεων του Νομικού Προσώπου αναφορικά με την επίδραση 

αυτών των αποφάσεων στα βεβαιωθέντα έσοδα του 2018. 
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5. Η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (ΚΑΕ 

32) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 

μείον ΚΑΕ 85) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν 

από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.2 της 

υπ’ αριθμ. 25595/26.07.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών. 

6. Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2018 για πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) 

επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων που εκτιμά ότι θα 

έχει ο φορέας στις 31.12.2017 (στήλη [Εκτιμήσεις 2017] / πεδίο 5yp), 

μειωμένες κατά το ποσό των υποχρεώσεων οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς 

ρύθμισης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 

2017 (πεδία 5ypa4+5ypb4). Εφόσον, από τον έλεγχο του εν κριτηρίου 

προκύψει ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 81 του π/υ 2018 είναι 

μικρότερες από το σύνολο των υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα έπρεπε να 

εγγραφούν στον π/υ 2018 σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αρμόδια για τον έλεγχο 

του π/υ αρχή εποπτείας (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) οφείλει να 

συνυπολογίσει τις υποχρεώσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. 

Στον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη και η ενδεχόμενη 

υποεκτίμηση των υποχρεώσεων πλην δανείων στις 31.12.2017 (βλ. παρακάτω). 

Υπολογισμός ποσού υποεκτίμησης των υποχρεώσεων στις 31.12.2017: 

Στην περίπτωση όπου το ποσό των εκτιμώμενων υποχρεώσεων στις 31.12.2017 

(στήλη [Εκτιμήσεις 2017] / πεδίο 5yp) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό που 

έχει δηλωθεί στο ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει 

αυτή η μείωση να «καλύπτεται» από τις εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τις 

πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) έτους 2017. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ισχύει η σχέση: 

Εφόσον, 

[Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2017)] 5yp Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων < 

5yp Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2016 

τότε πρέπει[Εκτιμήσεις 2017] 81 Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε >= (5yp 

Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2016 - [Εκτίμηση 31.12.2017] 5yp 

Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων). 

Εφόσον η παραπάνω σχέση δεν επιβεβαιώνεται, συνεπάγεται ότι το ΝΠ έχει 

υποεκτιμήσει τις υποχρεώσεις πλην δανείων κατά το ποσό κατά το οποίο οι 

εκτιμώμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ έτους 2017 υπολείπονται της 

εκτιμώμενης μείωσης των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους. 

Β.2 – Διευκρινήσεις σχετικά με τους εφαρμοζόμενους ελέγχους επί των 

κριτηρίων 
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 Στα κριτήρια 4 και 5 (ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ) η αναφορά αναγκαίας 

τροποποίησης ποσού αφορά μόνο περιπτώσεις που αυτά πρέπει να αφαιρεθούν 

από το συνολικό άθροισμα των ΚΑΕ των Ομάδων προκειμένου να θεωρηθεί ότι 

τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ . 

 Επισημαίνεται ότι η παράβαση ακόμα και μίας εκ των οδηγιών που 

δόθηκαν με την υπ’ αριθμ. 25595/26.07.2017 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του 

πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2018», οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν 

κριτήριο αξιολόγησης του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, καθιστά μη 

ρεαλιστικό τον π/υ. 

 

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του π/υ που ενσωματώθηκε στη 

βάση δεδομένων, τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύμφωνα με τα 

ανωτέρω κριτήρια, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το 

Παρατηρητήριο καθώς και οι αναγκαίες προσαρμογές που ενδεχομένως πρέπει να 

επέλθουν σε ορισμένες εγγραφές του σχεδίου του π/υ από την οικονομική 

επιτροπή παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

 

 

Α. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού.  

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ 
(Έσοδα μείον Έξοδα) (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

0 
ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ 

Π/Υ 

 
 
Β. Κριτήριο 2 και 3. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ 
(€) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

(€) 

2 

ΚΑΕ 061 «Έσοδα από 
θεσμοθετημένους πόρους για 
την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών» (€) 0,00 0,00 

ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 0,00 

3 
ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για 
εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών» (€) 0,00 0,00 

ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 0,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 0,00 0,00  0,00 
 
Γ. Κριτήρια 4 και 5 – Ομάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ. 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ 
(€) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

(€) 

4 
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 211.250,00 292.697,00 

ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 0,00 

5 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 
ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 
ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» (€) 0,00 
ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη 
είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά 
τα Π.Ο.Ε. εντός του 
οικονομικού έτους» (€) 0,00 

(ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) (€) 0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 0,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 211.250,00 292.697,00 0,00 
 
 
Γ. Κριτήριο 6 – Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ 

Α/
Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 
Π/Υ (€) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
ΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ
Η ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ

Η ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΥΑ (€) 

Α) 

ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ» >= 
[Εκτιμήσεις 2017] Σύνολο 
Υποχρεώσεων πλην δανείων  
- Υποχρεώσεις σε καθεστώς 
ρύθμισης  
(5ypa4+5ypb4) 6.920,00 6.820,00 

ΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΚΥΑ 0,00 

Β)  
Ποσό Υποεκτίμησης 
Υποχρεώσεων πλην δανείων 
31.12.2017. 

0,00 
ΔΕΝ 
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 0,00 

 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3 

0,00 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
(με βάση όλες τις ομάδες κριτήριων – Α, Β, Γ) 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΕΙΝΑΙ 
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟ 

 
 

Δ. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ TOY ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 
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Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του π/υ που 

αξιολόγησε  

- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’αριθμ. 25595/26.07.2017 

ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2018», οι 

οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης. 

- Είναι ρεαλιστικό. 

- Είναι Ισοσκελισμένο. 

Κος Φρόνας: Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από συνάντηση της κας 

Κουφού με τη Διευθύντρια οικονομικών του Δήμου Ρόδου, και παρουσιάζοντας το 

ερώτημα που είχαμε αποστείλει στην υπηρεσία Προϋπολογισμού, θα πρέπει 

προβούμε σε νέα σύνταξη του Προϋπολογισμού με την επιχορήγηση του Δήμου να 

ανέρχεται στο ποσό των 282.000,00 € (επιπλέον 76.000,00 €), σύμφωνα με τη 

γνώμη του Παρατηρητηρίου. 

Οι  Προϋπολογιστικοί Πίνακες που συνοδεύουν αυτόν αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης και που εμφανίζει σε Ευρώ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και μετά  από 

ανταλλαγή απόψεων των μελών αυτού,   

ΕΣΟΔΑ 
 

0. Τακτικά Έσοδα           287.000,00 
1. Έκτακτα Έσοδα 250,00 

2. Έσοδα ΠΟΕ 0,00 

3. Δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ 0,00 

4. Εισπράξεις προς απόδοση 56.400,00 

5. Χρηματικό υπόλοιπο                                                                              25.098,50 

         Σύνολο εσόδων: 
368.748,50 

ΕΞΟΔΑ 
 

 

 

 
 

6. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης          

252.650,20 

7. Επενδύσεις 44.998,30 

8. ΠΟΕ, Αποδόσεις, Προβλέψεις 60.700,20 

9. Αποθεματικό 10.400,00 

  Σύνολο εξόδων: 
368.748,50 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

1. Προέρχεται στην κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του 

Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με 

τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου και τους Προϋπολογιστικούς Πίνακες 

που συνοδεύουν αυτόν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης και που εμφανίζει σε Ευρώ: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018, υποβάλλεται 

ισοσκελισμένος, όπως ορίζει το ΦΕΚ 2658/τβ΄/21-7-2017σχετικά με 

την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 

δήμων, οικονομικού έτους 2018, αλλά και σύμφωνα με τη Γνώμη του 

Παρατηρητηρίου.» 

 

ΕΣΟΔΑ 
 

0. Τακτικά Έσοδα           287.000,00 

1. Έκτακτα Έσοδα 250,00 

2. Έσοδα ΠΟΕ 0,00 

3. Δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ 0,00 

4. Εισπράξεις προς απόδοση 56.400,00 

5. Χρηματικό υπόλοιπο                                                                              25.098,50 

         Σύνολο εσόδων: 
368.748,50 

ΕΞΟΔΑ 
 

6. Λειτουργικές δαπάνες 

χρήσης           

252.650,20 

7. Επενδύσεις 44.998,30 

8. ΠΟΕ, Αποδόσεις, Προβλέψεις 60.700,20 

9. Αποθεματικό 10.400,00 

  Σύνολο εξόδων: 
368.748,50 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 
 
ΟΙ Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μιχ.Δράκος, Στ.Δράκος , 

Αλ.Παπουράς Ε.Κασσανής, και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος, ήταν απόντες από τη συζήτηση και τη 
λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
άρθρου 93  του Ν.3463/2006 , του άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 
ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα 
άρθρα76, 77 ν.4172/2013 (Α’ 167), 27 και 64 ν.4270/2014 (Α΄ 
143), σε συνδυασμό και με την 25595/26.07.2017(Β’/2658) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών “Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 
οικονομικού έτους 2018”,  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 της 

Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου Κας Α.Μπιλιά οι οποίοι 
ψήφισαν «παρών» 

 
 

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του 
Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, ο οποίος σε 
ανακεφαλαίωση έχει ως εξής, σύμφωνα με την αρ. 34/2017 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ 
 

0. Τακτικά Έσοδα           287.000,00 

1. Έκτακτα Έσοδα 250,00 

2. Έσοδα ΠΟΕ 0,00 

3. Δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ 0,00 

4. Εισπράξεις προς απόδοση 56.400,00 

5. Χρηματικό υπόλοιπο                                                                              25.098,50 

         Σύνολο εσόδων: 
368.748,50 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

ΕΞΟΔΑ 
6. Λειτουργικές δαπάνες 

χρήσης           

252.650,20 

7. Επενδύσεις 44.998,30 

8. ΠΟΕ, Αποδόσεις, Προβλέψεις 60.700,20 

9. Αποθεματικό 10.400,00 

  Σύνολο εξόδων: 
368.748,50 


