ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της από 25/9/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου
Αριθ. Πρακτικού:15/25-9-2018

Αριθ. Απόφασης: 989 /2018

Στη Ρόδο σήμερα 25η Σεπτεμβρίου 2018 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.
2/57297/21.9.2018
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) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.
ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

26.ΚΑΡΙΚΗΣ
Επικεφαλής
ΟΡΑΜΑ»

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΠαράταξης «ΡΟΔΙΩΝ

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Αντιδήμαρχος
4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Αντιδήμαρχος,
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΣΑΒΒΑΣ-

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος
8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος
9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
10.ΠΟΚΚΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑντιδήμαρχος
11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑντιδήμαρχος
13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ

28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΓραμματέας

34.ΠΟΤΣΟΣ
ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
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15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ
ΦΛΩΡΑΑντιδήμαρχος
17.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΑντιδήμαρχος
18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
19.
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑΑντιδήμαρχος
20.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23.ΤΣΙΚΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣΑντιδήμαρχος

35.
ΠΑΠΟΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑνεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
36.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος (

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ

2. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3.
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος
4. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικαιολογημένη)

5.
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος)

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΕπικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
7.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
9.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

10. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

11.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας
κ.Ε.Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς και οι
Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ.Παπαγεωργίου και Εμμ.Στάγκας.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μ.Δράκος αποχώρησε μετά την έναρξη
της Συνεδρίασης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέματα Ημερήσιας
Διάταξης:
Θ Ε Μ Α 2.2: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
Ο.Π.Δ. Δήμου Ρόδου έτους 2018 (Απόφαση Οικ.Επιτροπής
αρ.480/2018)
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.480/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

Στη συνέχεια ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την με
αριθμ. 2/55706/14.09.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του τμήματος Προϋπολογισμού και πληροφόρησης, ως κατωτέρω:
«ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου
Ρόδου έτους 2018»
Με την υπ. αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B') κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης
των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των
ΟΤΑ» τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ
και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών
αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της
παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την
κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και
ελέγχου επίτευξης των στόχων.
Σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης, οι υπόχρεοι φορείς
πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των
εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018 (ΟΠΔ 2018), σύμφωνα με τους
Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α',
ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά από την
ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018,
η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο,
ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία. Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα
πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το
αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.
Με την υπ΄αρ. 44485/6-8-2018 εγκύκλιο το ΥΠΕΣ δίνει τις ακόλουθες
οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018:
Β. Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων
Επί των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων επισημαίνονται
τα εξής:
Β1. Αντιστοίχιση πινάκων και υπόχρεων φορέων
Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του υποτομέα των
ΟΤΑ συμπληρώνουν τον πίνακα «Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ».
Σημειώνεται ότι η ονοματολογία των ηλεκτρονικών αρχείων παραμένει η
ίδια.
Β2. Συμπλήρωση πινάκων στοχοθεσίας
1. Στήλη 1 «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ»: Σε αυτή τη στήλη, θα αποτυπώνεται η
σύνοψη του προϋπολογισμού του φορέα, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί
κατά την κατάρτιση / αναμόρφωση του ΟΠΔ, σύμφωνα με τις
κατηγορίες της στήλης «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ / ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

3

2.

3.

4.

5.

6.

ΕΞΟΔΩΝ» και την αντίστοιχη ομαδοποίηση που περιγράφεται στη στήλη
«ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ». Εφιστάται η
προσοχή σε αυτό το σημείο διότι υπάρχουν τροποποιήσεις τόσο στις
κατηγορίες όσο και στις ομαδοποιήσεις. Τα ποσά της στήλης 1
αποτελούν τη βάση αναφοράς για την κατάρτιση του προγράμματος
εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού ανά μήνα, δηλαδή της μηνιαίας
στοχοθεσίας. Η μηνιαία στοχοθεσία καταγράφεται στις στήλες 2-4, 6-8,
10-12 και 14 - 16. Στις στήλες 5, 9, 13 και 17 αθροίζονται αυτόματα οι
τριμηνιαίοι στόχοι σε σωρευτική βάση (τρίμηνο, εξάμηνο, εννεάμηνο
και έτος). Με τη στήλη 18 πραγματοποιείται έλεγχος ταύτισης της
στοχοθεσίας με τον ετήσιο προϋπολογισμό, όπως αυτός έχει
αποτυπωθεί στη στήλη 1.
Στήλη
19
«ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΤΟΥΣ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ»: Σε αυτή τη στήλη συμπληρώνεται η προϊσχύουσα
στοχοθεσία του έτους. Δεδομένης της αλλαγής στην κατηγοριοποίηση
και της μετάβασης στη νέα διαδικασία στοχοθεσίας, κατά την
αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018 δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση
αυτής της στήλης. Στις επόμενες αναμορφώσεις ΟΠΔ η συμπλήρωση
αυτής της στήλης είναι υποχρεωτική.
Γραμμή 6 «Διαθέσιμα»: Θα καταγραφεί το ύψος των διαθεσίμων
(ταμείο, καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις εμπορικές
τράπεζες) του υπόχρεου φορέα κατά την 31.12 του προηγούμενου
οικονομικού έτους. Συνεπώς, κατά την αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018, σε
αυτό το πεδίο θα καταχωρηθεί το ύψος των διαθεσίμων της
31.12.2017, ενώ κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ 2019 θα καταχωρηθεί το
ύψος των διαθεσίμων της 31.12.2018. Σε κάθε περίπτωση, το
καταχωρηθέν ποσό διαθεσίμων στον πίνακα στοχοθεσίας και το
αντίστοιχο υποβληθέν στοιχείο στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ πρέπει
να ταυτίζονται.
Γραμμή 7 «Χρηματικό / ταμειακό υπόλοιπο» (και στην περίπτωση
του πίνακα Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ: γραμμή 9 «Ταμειακό υπόλοιπο (του
προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση»): Θα
καταγραφεί το ύψος του χρηματικού / ταμειακού υπολοίπου του
προϋπολογισμού.
Γραμμή Γ1 « Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12
προηγούμενου οικ. Έτους»: Θα
καταγραφεί το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων της 31.12 του
προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή του 2017 κατά την
αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018 ή του 2018 κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ
2019. Το καταχωρηθέν ποσό υποχρεώσεων στον πίνακα στοχοθεσίας
και το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων (στήλη 26) του Μητρώου
Δεσμεύσεων και των απλήρωτων υποχρεώσεων από νόμιμες δαπάνες
καθ' υπέρβαση πιστώσεων, όπως αυτό προκύπτει από τα υποβληθέντα
στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, πρέπει να ταυτίζονται.
Γραμμή Γ2 «Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους
στοχοθεσίας»: Θα καταγραφούν οι στόχοι του φορέα σχετικά με τη
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μηνιαία εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων του κατά
τη διάρκεια του έτους. Ο στόχος νια τις απλήρωτες υποχρεώσεις
στη λήξη του έτους (Στήλη 16 «Δεκέμβριος») ισούται
υποχρεωτικά με μηδέν (0).
7. Τα σημεία από 3 έως 6 δεν ισχύουν για τη συμπλήρωση του
πίνακα «Σ.4-ΝΠΙΔ_ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ».
Γ. Έλεγχος επίτευξης στόχων
Ο

έλεγχος
επίτευξης
στόχων
πραγματοποιείται
από
το
Παρατηρητήριο ανά τρίμηνο:
• επί του συνολικού στόχου των υποομάδων «Ιδια έσοδα» και «Εσοδα
ΠΟΕ» και επί του στόχου Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ για δήμους,
περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που τηρούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση
• επί του συνολικού στόχου ιδίων εσόδων και επί του στόχου Ισοζυγίου
ΟΠΔ για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που τηρούν προϋπολογισμό
σε δεδουλευμένη βάση.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας υποβάλλουμε για έγκριση την
αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
Δήμου Ρόδου έτους 2018.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :
1) Πίνακας στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου έτους 2018.
2) Αποφάσεις συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων για Έγκριση της
αναμόρφωσης της Στοχοθεσίας έτους 2018 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 Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
κας Καλογήρου Παρασκευής)
Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
• την υπ΄ αριθ. 2/55706/14-09-2018 εισήγηση του τμήματος
Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών,
• Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77
του Ν.4555/2018,
• Την υπ’ αριθμ. 34574/05-07-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942 ΚΑΙ 3635 Β’),
• Την υπ’ αριθμ. 44485/06-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
Α) Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους 2018, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/0507-2018
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Β) Παραπέμπει την Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Ρόδου, για την τελική ψήφιση και κατακύρωσή του, όπως ακριβώς
προβλέπεται (άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, άρθρο 72 του Ν.3852/2010).
Τα ανωτέρω επισυναπτόμενα έγγραφα, οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου
Ρόδου και Νομικών Προσώπων του Δήμου, θεωρούνται ως αναπόσπαστα
έντυπα – ένθετα της παρούσας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να
αποφασίσει σχετικά.
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος, οι
Ανεξάρτητοι Δ.Σ. κ.κ.Α.Παπουράς και Αικ.Μπιλλιά, ο Αντιπρόεδρος
κ.Στ.Στάγκας και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Καραγιάννη,
Α.Κωνσταντίνου,
Π.Τοκούζης,
Ε.Κασσανής
και
Γ.Σαρικάς
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω
εισήγηση της Υπηρεσίας , τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του
Ν.3852/2010 του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, καθώς και του
άρθρου 189 του Ν.4555/2018 και με απόλυτη πλειοψηφία των
μελών του Σώματος,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
κ. Ε.Καρίκη ο οποίος ψήφισε «παρών» καθώς και των μελών της
παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» δια του εκπροσώπου της
κ.Ι.Γιαννακάκη, οι οποίοι ψήφισαν «κατά»
Εγκρίνει την υπ΄αριθ.480/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής
που
αφορά
στην
Αναμόρφωση
του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου
έτους 2018, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018.
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Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και
οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου και Νομικών Προσώπων του Δήμου,
Δ.Ο.Π.Α.Ρ. , Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου και Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.) αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

ΑΚΡΙΒΕΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
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