ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της από 17/12/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου
Αριθ. Πρακτικού:21/17-12-2018

Αριθ. Απόφασης: 1370/2018

Στη Ρόδο σήμερα 17η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα 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.
2/76615/13.12.2018 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-

25.ΚΑΡΙΚΗΣ
Επικεφαλής
ΟΡΑΜΑ»

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΠαράταξης «ΡΟΔΙΩΝ

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Αντιδήμαρχος
4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Αντιδήμαρχος,
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ-

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ-

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος
8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος

28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
29.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος
10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑντιδήμαρχος
13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
«ΡΟΔΟΣ

35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής
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παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
37.ΜΠΙΛΙΑ
–ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη
Δημοτική
Σύμβουλος

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ
ΦΛΩΡΑΑντιδήμαρχος
18.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΑντιδήμαρχος
19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑΑντιδήμαρχος
21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
ΤΣΙΚΚΗΣ
Αντιδήμαρχος

2.
ΠΑΠΟΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑνεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΕπικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
7. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος

3.
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος

8.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

4 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
(δικ/νος)
10.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (δικ/νος)

5.
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας
κ.Ε.Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς, η
Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου κ.Μ.Παπαβασιλείου και ο Πρόεδρος
της Τ.Κ.Βατίου κ.Καλαποδάκης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα
επτά (37), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέματα Ημερήσιας
Διάταξης:
Θ Ε Μ Α 2.1: Ψήφιση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του
Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ), αρ.Απόφασης
Διοικητικού Συμβουλίου 73/2018.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ε.Μανδρακός εισηγούμενος το θέμα , έθεσε
υπόψη του Σώματος την αρ. 73/2018 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΔΟΠ που αφορά την ψήφιση του προϋ/σμού αυτού
οικ.έτους 2019, καθώς και εισηγητική έκθεση για τον προϋ/σμό, που
έχουν ως εξής :
ΑΡ.73/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΔΟΠ
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την α.π. 1982/2018 Αιτιολογική
Έκθεση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που συντάχθηκε από την
Προϊσταμένη του Τμήματος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών της
υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία πρέπει να προβούμε στην ψήφιση του
Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ. Έτους 2019 του Δ.Ο.Π. Ρόδου, μετά
την
α.π. 1041/27-11-18 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και η οποία αναφέρει ότι :
«Ο Π/Υ οικονομικού έτους 2019, συντάχθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ
3086/27-7-2018 τ.Β΄ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 – απόφαση αριθμ.
38347/25.07.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών &
ΔΑ και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α΄
114).
4. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ.
1 του άρθρου 72, 1−3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 7028/3−2−2004 (Β΄ 253) απόφασή ,
περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και
κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 64871/2007 (Β΄
2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832) 47490/18.12.2012
(Β΄ 3390) και 30842/2013 (Β΄ 1896) όμοιες και ισχύει.
6. Το ότι η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν
πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του
οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.
7.Το ότι
ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται
ισοσκελισμένος.
8.Το ότι υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό
άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον
Ιανουάριο του έτους 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται
από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2019 και της αντίστοιχης
περιόδου του έτους 2016. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την
ΟΜΑΔΑ ΙΙ.
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9. Το ότι στον Π/Υ οικονομικού έτους 2019, το συνολικό κόστος
μισθοδοσίας, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το
γινόμενο της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού,
επί δώδεκα.
Οποιεσδήποτε διαφορές ως προς τα ποσά προκύψουν, θα πρέπει να
εγγραφούν στον Π/Υ με σχετικές αναμορφώσεις.
10. Το ότι το χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑ 5) είναι ίσο με τη διαφορά της
εκτίμησης εισπραχθέντων μείον την εκτίμηση πληρωθέντων ΠΟΕ.
11. Το ΦΕΚ 129Α/2014, τροποποίησης συστατικής πράξης του Δ.Ο.Π..
όπου ορίζεται η επιχορήγηση από το Δήμο Ρόδου, στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων του και μέχρι του ποσού των 2.500.000,00 € ετησίως.
12.Τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη του
προϋπολογισμού έτους 2019 αφορούν τα επτάμηνα 2017 και 2018. Καθώς
επίσης τα τελικά απολογιστικά στοιχεία της 31-12-2017 .
13.Με την λήξη του οικονομικού έτους 2018 , ο Π/Υ αναμορφώνεται
υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά
οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός .
14.Την απόφαση της Ε.Ε. αρ. 38/2018 «Κατάρτιση του σχεδίου του
Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π., οικονομικού έτους 2019» με ΑΔΑ :
6Η25ΟΡΘ5 –Ω96 το σχέδιο του οποίου ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική
βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών έως την
5/9/2018 .
15. Το α.π. 1041/27-11-18 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με Θέμα: «Γνώμη του -Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 του νομικού προσώπου με την επωνυμία
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».
Η
προαναφερθείσα
γνωστοποίηση
σε
εμάς
της
γνώμης
του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, αναφέρει ότι :
Α.Κριτήριο 1-Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού
ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός
Προφανώς από παράλειψη δεν καταχωρήθηκε το αποθεματικό στα έξοδα .
Ο Προυπολογισμός που προτείνεται για έγκριση είναι ισοσκελισμένος .
Β.Κριτήριο 2
Στον ΚΑΕ 061 έχει τηρηθεί η ΚΥΑ
Γ.Κριτήρια 3 και 4 –Ομάδες Εσόδων Ι και ΙΙ
3.Παράβαση της οδηγίας της ΚΥΑ σύμφωνα με την προτεινόμενη
μεθοδολογία κατά 8.200,00
Μειώνουμε τους (κωδικοί εσόδων που αφορούν τα τροφεία-συνεδρίες) ΚΑ
0718.002 , 0718.003 , 0718.004 κατά 8.200,00 .
4.ΚΑΕ 32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα
παρελθόντα έτη -ΚΑΕ 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολ.
Βεβαιωμένων εσόδων, παράβαση της οδηγίας κατά 701,00
Σύμφωνα με την ΚΥΑ εγγράφονται στον Προϋπολογισμό 2019 τα
πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζεται το

4

επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85
(προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα
Π.Ο.Ε. εντός του οικ. έτους) .
Δηλαδή : διαφορά των ΚΑ 32 -3219.001 και ΚΑ 85-10-8511.001 .
Επομένως στον ΚΑ 10-8511.001 εγγράφεται ποσό 1300,94 (1.301,00) αντί
του 600,00 αύξηση 700,94 (701,00) .
Ο Προϋπολογισμός 2019 σύμφωνα με τις ανωτέρω διορθώσεις
προτείνεται ισοσκελισμένος (έσοδα= έξοδα) , σε :
1.858.174,69 € αντί του αρχικού 1.866.374,69 € .

Ανακεφαλαιωτικά ο προϋπολογισμός έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
0. Τακτικά Έσοδα
1. Έκτακτα
Εσοδα/Πρ.ΕΣΠα
2. Έσοδα ΠΟΕ
3. Δάνεια & απαιτήσεις
ΠΟΕ
4. Εισπράξεις προς
απόδοση
5. Χρηματικό υπόλοιπο
Σύνολο εσόδων:

1.218.900,0
0
108.808,00
580,00
1.300,94

ΕΞΟΔΑ
1. Εξοδα χρήσης
2. Συμμ.ΑΜΚΕπρομ.παγίωνκλπ
3. ΠΟΕ, Αποδόσεις,κλπ
4. Αποθεματικό

416.300,00

1.179.500,0
0
199.524,31
474.161,93
4.988,45
1.858.174,
69

112.285,75
1.858.174,
69
Αναλυτικά

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.
0
1
2

3
4
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ΕΣΟΔΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1.218.900,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
108.800,00
ΕΣΟΔΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
580,00
ΟΙΚ.ΕΤΩΝ
(Π.Ο.Ε.)
ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ &
1.300,94
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΥΠΕΡ
ΤΟΥ
416.300,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
&
ΤΡΙΤΩΝ
&
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
112.285,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
1.858.174,69
ΕΞΟΔΑ
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Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.
00

10

10-7
10-8

15

15-7
15-8
60-7
91

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ
45.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
192.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε
83.416,31
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
90.561,93
(Π.Ο.Ε.)-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΒΕΒ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ.
942.000,00
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ κ.λ.π.
8.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.-ΛΟΙΠΕΣ
373.600,00
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ118.108,00
Συσσιτίου & Κοιν.Φαρμακείου
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (δεν υπερβαίνει
4.988,45
το 5% επί των τακτικών
εσόδων, όπως από τον νόμο
προβλέπεται)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

1.858.174,69

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αρ. 38 /2017 απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το Σχέδιο του
Προϋπολογισμού για το έτος 2019, το αρ.πρωτ. 1041/27-11-18 έγγραφο
του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ,
την
εισηγητική έκθεση της Προϊστ.Τμήματος Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών του Δ.Ο.Π.
για την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2018 με
αναφορά στην ΚΥΑ αρ.οικ. 38347/25-7-18 (ΦΕΚ αρ.3086/27-7-18 τ. Β ΄)
και με την οποία γίνονται οι ανάλογες προσαρμογές σύμφωνα με τη Γνώμη
του Παρατηρητηρίου .
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2019 ,
σύμφωνα με την αριθμ.
38347/25.07.2018 ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ , ως εξής :

ΕΣΟΔΑ
0. Τακτικά Έσοδα

1.218.900,0
0
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1. Έκτακτα
Εσοδα/Πρ.ΕΣΠα
2. Έσοδα ΠΟΕ
3. Δάνεια & απαιτήσεις
ΠΟΕ
4. Εισπράξεις προς
απόδοση
5. Χρηματικό υπόλοιπο
Σύνολο εσόδων:

108.808,00
580,00
1.300,94
416.300,00
112.285,75
1.858.174,
69

ΕΞΟΔΑ
1. Εξοδα χρήσης
2. Συμμ.ΑΜΚΕπρομ.παγίωνκλπ
3. ΠΟΕ, Αποδόσεις,κλπ
4. Αποθεματικό

1.179.500,0
0
199.524,31
474.161,93
4.988,45
1.858.174,
69

2. Παραπέμπει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου για
έγκριση .
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.
2019

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,
Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας από την Εκτελεστική Επιτροπή και
την έγκριση του Προϋπολογισμού μας από το Δ.Σ. του Οργανισμού μας με
την απόφαση αρ. 73/2018 , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155162 του Ν.3463/06 και το αρ. 3086/27-7-18 τ.Β΄ Φ.Ε.Κ. έχουμε την τιμή
να σας καταθέσουμε το τεύχος του προς συζήτηση .
Ο Δ.Ο.Π. έχει την μορφή Ιδρύματος Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 226 του Ν.3463/2006 .
Σκοποί του Ιδρύματος όπως αναφέρονται στην τελευταία τροποποίηση
της Συστατικής Πράξης (Π.Δ/γμα 8/14) η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.
αρ. 1296/5-6-14 είναι οι κοινωνικές παροχές προς τους κατοίκους της
πόλης μας , όπως :
- Η ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών .
- Η
ίδρυση
και
λειτουργία
Κέντρου
οικογενειακού
προγραμματισμού.
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-

-

-

-

Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους
κατοίκους του Δήμου Ρόδου.
Η δημιουργία χώρου μαγειρείων για Παρασκευή συσσιτίου
απόρων καθώς και χώρου εστίασης
Η παροχή έκτακτων χρηματικών βοηθημάτων και πρακτικής
συμπαράστασης για επαγγελματική αποκατάσταση σε όσους
μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ρόδου έχουν έκτακτες και
επείγουσες ανάγκες υγείας και επιβίωσης και που αδυνατούν
αποδεδειγμένα να τις αντιμετωπίσουν μόνοι τους .
Η διαφώτιση για το θέμα της Μεσογειακής Αναιμίας και
προώθηση προς αντιμετώπιση της ασθένειας της ιδέας της
εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς και δημιουργία κατάστασης
εθελοντών αιμοδοτών με ευθύνη του Δημοτικού Οργανισμού
Πρόνοιας.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και τις
οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα
.
Η ίδρυση και λειτουργία ξενώνα για πρόσωπα που έχουν ανάγκη,
όπως άστεγα άτομα και κακοποιημένες γυναίκες κ.αλ.

Στα πλαίσια του Δ.Ο.Π. σήμερα λειτουργούν :
Κοινωνική Υπηρεσία :
Στελεχωμένη από δύο (2) κοινωνικούς λειτουργούς .
Εξετάζει αιτήσεις δημοτών μας για χορήγηση συσσιτίου ,έκτακτων
οικονομικών ενισχύσεων καθώς και απαλλαγών τροφείων στους παιδικούς
σταθμούς του Δήμου μας και
συνεδριών στο Κέντρο Παροχής
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών .
Συνεργάζεται με άλλους φορείς και οργανώσεις
της πόλης για την
προώθηση αιτημάτων δημοτών μας .
Επίσης η Υπηρεσία μας έχει χαρακτηριστεί ως Κέντρο Πρακτικής Άσκησης
Σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας και κάθε χρόνο εκπαιδεύει για έξι μήνες
σπουδαστές των σχολών αυτών μετά από αίτηση τους .
Συσσίτιο
Λειτουργεί καθημερινά το παρασκευαστήριο του συσσιτίου και διανέμεται
φαγητό κατ΄ οίκον σε 150 συμπολίτες μας
.Δημιουργήθηκε χώρος
αποθήκευσης τροφίμων .
Γίνονται προσπάθειες συγκέντρωσης διαφόρων ειδών/τροφίμων
σε
συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα εθελοντισμού στο οποίο προΐσταται η
Αντιδήμαρχος κ. Αννα Ζωάννου από επιχειρήσεις , σχολεία , συλλόγους,
ιδρύματα για υποστήριξη οικονομικά αδύναμων οικογενειών .
Δημοτικά Ιατρεία : Λειτουργούν έξι (6) δημοτικά ιατρεία στις περιοχές
Αγίου Ιωάννη, Παλιάς Πόλης, Ροδινίου, Ανάληψης, Κρητικών και Αγίων
Αποστόλων, όπου παρέχουν Α΄βάθμια φροντίδα υγείας σε κατοίκους της
πόλης από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Ετησίως προγραμματίζεται με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου κ. Α.
Ζωάννου , ο εμβολιασμός και οι ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του
Δήμου Ρόδου , με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα και στο πράσινο .
Επίσης πραγματοποιούνται δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις στο χώρο
των δημοτικών ιατρείων .
Κέντρο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε παιδιά ,εφήβους
και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά
προβλήματα:
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Στελεχωμένο από ψυχολόγους ,κοινωνική λειτουργό , ειδική παιδαγωγό
και λογοθεραπευτή παρέχει συμβουλευτικές, κοινωνικές, ψυχολογικές
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε παιδιά ηλικίας έως 18 ετών καθώς και στις
οικογένειές τους.
Στα πλαίσια της λειτουργίας του το επιστημονικό προσωπικό συνεργάζεται
με την Α΄Βάθμια και την Β΄Βάθμια Εκπαίδευση και τους Συλλόγους
Γονέων & Κηδεμόνων δίνοντας ενημερωτικές ομιλίες .
Δύο Παιδικοί Σταθμοί :
- Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων για την οικογένεια και το
παιδί :
Λειτουργεί πλέον ως παιδικός σταθμός ,στελεχωμένο με εκπαιδευτικό και
βοηθητικό προσωπικό , εξυπηρετεί γύρω στα 40 νήπια όχι μόνο της
συνοικίας αυτής ,αλλά και άλλων περιοχών της πόλης μας .
Παιδικός σταθμός Μαρίτσας Καβαρινού στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40.
Λειτουργεί στο κέντρο της πόλης μας εξυπηρετώντας γύρω στα 70 νήπια
εργαζομένων γονέων .
Τέλος συνεχίζονται οι προγραμματικές συμβάσεις με :
-Την ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου
για τη λειτουργία προγραμμάτων όπως Παιδικοί Σταθμοί , ΚΗΦΗ , Βοήθεια
στο Σπίτι, ΚΔΑΠ –ΜΕΑ κ.α.
-Τον ΟΚΑΝΑ για την λειτουργία της θεραπευτικής μονάδας εξαρτημένων
ατόμων από ναρκωτικά και
-Την ΑΜΚΕ ¨ Πρωτοβουλία Κοινόν Δωδεκανησίων ¨
για τη
λειτουργία του Εθελοντικού Ιατρείου – Φαρμακείου.
Προγράμματα ΕΣΠΑ
Με την αριθμ. πρωτ.4352 /12-10-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με
τίτλο «Δομή Παροχής Συσσιτίου & Κοινωνικού Φαρμακείου στο
Δήμο Ρόδου » και MIS 5002000 στο Ε.Π. Περιφέρειας «Νότιου Αιγαίου
2014-2020» , υλοποιούνται στον Δ.Ο.Π. προγράμματα με αντικείμενο τη
λειτουργία Δομών Σίτισης και Βασικών Αγαθών. Συγκεκριμένα, η Δομή
Παροχής Συσσιτίου αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και
τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία
με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
Με το πρόγραμμα έχουν προσληφθεί : Μία (1) Κοινωνική Λειτυουργός,
ένας (1) μάγειρας, μία (1) Β.Μάγειρα, μία (1) καθαρίστρια .
Το Κοινωνικό Φαρμακείο αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική
βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών
προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό
φαρμακευτικό υλικό εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με
φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και
από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει προσληφθεί ένας (1)
Φαρμακοποιός, και μία (1) Κοινωνική Λειτουργός .
Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ρόδου στις
31/10/2016 .

Κύριε Δήμαρχε,
«Ο Π/Υ οικονομικού έτους 2019, συντάχθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ
3086/27-7-2018 τ.Β΄ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του

9

προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 – απόφαση αριθμ.
38347/25.07.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών &
ΔΑ και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α΄
114).
4. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ.
1 του άρθρου 72, 1−3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 7028/3−2−2004 (Β΄ 253) απόφασή ,
περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και
κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 64871/2007 (Β΄
2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832) 47490/18.12.2012
(Β΄ 3390) και 30842/2013 (Β΄ 1896) όμοιες και ισχύει.
6. Το ότι η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν
πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του
οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.
7.Το ότι
ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται
ισοσκελισμένος.
8.Το ότι υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό
άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον
Ιανουάριο του έτους 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται
από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2019 και της αντίστοιχης
περιόδου του έτους 2016. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την
ΟΜΑΔΑ ΙΙ.
9. Το ότι στον Π/Υ οικονομικού έτους 2019, το συνολικό κόστος
μισθοδοσίας, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το
γινόμενο της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού,
επί δώδεκα.
Οποιεσδήποτε διαφορές ως προς τα ποσά προκύψουν, θα πρέπει να
εγγραφούν στον Π/Υ με σχετικές αναμορφώσεις.
10. Το ότι το χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑ 5) είναι ίσο με τη διαφορά της
εκτίμησης εισπραχθέντων μείον την εκτίμηση πληρωθέντων ΠΟΕ.
11. Το ΦΕΚ 129Α/2014, τροποποίησης συστατικής πράξης του Δ.Ο.Π..
όπου ορίζεται η επιχορήγηση από το Δήμο Ρόδου, στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων του και μέχρι του ποσού των 2.500.000,00 € ετησίως.
12.Τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη του
προϋπολογισμού έτους 2019 αφορούν τα επτάμηνα 2017 και 2018. Καθώς
επίσης τα τελικά απολογιστικά στοιχεία της 31-12-2017 .
13.Με την λήξη του οικονομικού έτους 2018 , ο Π/Υ αναμορφώνεται
υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά
οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός .
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14.Την απόφαση της Ε.Ε. αρ. 38/2018 «Κατάρτιση του σχεδίου του
Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π., οικονομικού έτους 2019» με ΑΔΑ :
6Η25ΟΡΘ5 –Ω96 το σχέδιο του οποίου ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική
βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών έως την
5/9/2018 .
15. Το α.π. 1041/27-11-18 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με Θέμα: «Γνώμη του -Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 του νομικού προσώπου με την επωνυμία
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».
Η
προαναφερθείσα
γνωστοποίηση
σε
εμάς
της
γνώμης
του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, αναφέρει ότι :
Α.Κριτήριο 1-Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού
ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός
Προφανώς από παράλειψη δεν καταχωρήθηκε το αποθεματικό στα έξοδα .
Ο Προυπολογισμός που προτείνεται για έγκριση είναι ισοσκελισμένος .
Β.Κριτήριο 2
Στον ΚΑΕ 061 έχει τηρηθεί η ΚΥΑ
Γ.Κριτήρια 3 και 4 –Ομάδες Εσόδων Ι και ΙΙ
3.Παράβαση της οδηγίας της ΚΥΑ σύμφωνα με την προτεινόμενη
μεθοδολογία κατά 8.200,00
Μειώνουμε τους (κωδικοί εσόδων που αφορούν τα τροφεία-συνεδρίες) ΚΑ
0718.002 , 0718.003 , 0718.004 κατά 8.200,00 .
4.ΚΑΕ 32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα
παρελθόντα έτη -ΚΑΕ 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολ.
Βεβαιωμένων εσόδων, παράβαση της οδηγίας κατά 701,00
Σύμφωνα με την ΚΥΑ εγγράφονται στον Προϋπολογισμό 2019 τα
πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζεται το
επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85
(προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα
Π.Ο.Ε. εντός του οικ. έτους) .
Δηλαδή : διαφορά των ΚΑ 32 -3219.001 και ΚΑ 85-10-8511.001 .
Επομένως στον ΚΑ 10-8511.001 εγγράφεται ποσό 1300,94 (1.301,00) αντί
του 600,00 αύξηση 700,94 (701,00) .
Ο Προϋπολογισμός 2019 σύμφωνα με τις ανωτέρω διορθώσεις
προτείνεται ισοσκελισμένος (έσοδα= έξοδα) , σε :
1.858.174,69 € αντί του αρχικού 1.866.374,69 € .
Ανακεφαλαιωτικά ο προϋπολογισμός έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ
0. Τακτικά Έσοδα
1. Έκτακτα

1.218.900,0
0
108.808,00
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Εσοδα/Πρ.ΕΣΠα
2. Έσοδα ΠΟΕ
3. Δάνεια & απαιτήσεις
ΠΟΕ
4. Εισπράξεις προς
απόδοση
5. Χρηματικό υπόλοιπο
Σύνολο εσόδων:

580,00
1.300,94
416.300,00
112.285,75
1.858.174,
69

ΕΞΟΔΑ
1. Εξοδα χρήσης
2. Συμμ.ΑΜΚΕπρομ.παγίωνκλπ
3. ΠΟΕ, Αποδόσεις,κλπ
4. Αποθεματικό

1.179.500,0
0
199.524,31
474.161,93
4.988,45
1.858.174,
69

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.
0
1
2

3
4

5

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.
00

10

10-7
10-8

15

15-7

Αναλυτικά
ΕΣΟΔΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1.218.900,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
108.800,00
ΕΣΟΔΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
580,00
ΟΙΚ.ΕΤΩΝ
(Π.Ο.Ε.)
ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ &
1.300,94
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΥΠΕΡ
ΤΟΥ
416.300,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
&
ΤΡΙΤΩΝ
&
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
112.285,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
1.858.174,69
ΕΞΟΔΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.)-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΒΕΒ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ κ.λ.π.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
45.500,00

192.000,00

83.416,31
90.561,93

942.000,00

8.000,00
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15-8
60-7
91

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.-ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑΣυσσιτίου & Κοιν.Φαρμακείου
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (δεν υπερβαίνει
το 5% επί των τακτικών
εσόδων, όπως από τον νόμο
προβλέπεται)

373.600,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

1.858.174,69

118.108,00
4.988,45

Oι Κ.Α.Ε. 15-6481.001 , 15-6481.002 αφορούν την λειτουργία του
συσσιτίου και των παιδικών σταθμών , επίσης οι Κ.Α.Ε. 15-6681 υλικά
φαρμακείου, 10-6644 καύσιμα ορίζονται δεκτικοί για έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων προπληρωμής, σε περίπτωση που οι διαγωνισμοί και οι λοιπές
διαδικασίες για ανάδειξη προμηθευτών κηρυχθούν άγονοι .
Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Δημοτικοί Σύμβουλοι ,
Βασική αντίληψή μας παραμένει ότι ο Δ.Ο.Π. διαμορφώνει και υλοποιεί
την κοινωνική πολιτική του Δήμου Ρόδου, όπως αυτή χαράσσεται από τον
Δήμαρχο και το Δημοτικό συμβούλιο .
Έχουμε την άποψη ότι ο σχεδιασμός , η διαμόρφωση και η υλοποίηση
αυτής της πολιτικής, πρέπει να συμβαδίζει με την ιστορία της πόλης και της
νήσου γενικότερα και με την εκάστοτε κοινωνικοπολιτική σύνθεση της και
κυρίως με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Ρόδου που
είναι ο κύριος και αποκλειστικός υποστηρικτής της .
Μέσα και κάτω από αυτές τις δύσκολες συγκυρίες εγώ ως Πρόεδρος του
Ιδρύματος, η Αντιδήμαρχος κ. Ζωάννου υπεύθυνη για την κοινωνική
πολιτική και οι συνεργάτες μου θα δουλέψουμε δραστήρια για το χρόνο
που μας εμπιστεύθηκε ο κ. Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και θα
προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις προσφερόμενες
υπηρεσίες του Δ.Ο.Π. μέσα σ΄ αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε.
Οι καλές προϋποθέσεις υπάρχουν και δεν είναι άλλες από το άριστο
προσωπικό τα στελέχη και τους συνεργάτες του Δ.Ο.Π. , τη σταθερή και
αμέριστη συμπαράσταση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου σε
θέματα κοινωνικής πολιτικής και τέλος τη δική μας διάθεση να
προσφέρουμε μέσα στο μέτρο των δυνατοτήτων μας ό,τι καλύτερο
μπορούμε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να
αποφασίσει σχετικά.
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μ.Δράκος, Α.Κων/νου, Ε.Ατσίδη,
Γ.Σαρικάς και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
κ.Κ.Πότσος ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για
το θέμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω
εισήγηση
της Υπηρεσίας , 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,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

κατά πλειοψηφία,

Απόντες κατά τη ψηφοφορία: Πέντε (5)
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ.Δράκος, Π.Τοκούζης, Ε.Κασσανής,
Μ.Καραγιάννη ψήφισαν «παρών».
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»
κ.Γ.Υψηλάντης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ε.Παναή και
Σ.Σαρρή-Υψηλάντη, ψήφισαν «κατά».
Ήτοι σύνολο μειοψηφησάντων: Οκτώ (8)
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ι.Γιαννακάκης ως εκπρόσωπος
παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ψήφισε θετικά .
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κ.Α.Μπιλιά ψήφισε θετικά.
Ήτοι σύνολο ψηφισάντων θετικά: είκοσι τέσσερις (24)

της

Εγκρίνει την ψήφιση του Προϋπολογισμού του
Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ) οικ.έτους 2019, ο
οποίος σε ανακεφαλαίωση έχει ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ
0. Τακτικά Έσοδα
1. Έκτακτα
Εσοδα/Πρ.ΕΣΠα
2. Έσοδα ΠΟΕ
3. Δάνεια & απαιτήσεις
ΠΟΕ
4. Εισπράξεις προς
απόδοση
5. Χρηματικό υπόλοιπο
Σύνολο εσόδων:

1.218.900,00
108.808,00
580,00
1.300,94
416.300,00
112.285,75
1.858.174,69
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ΕΞΟΔΑ
1. Εξοδα χρήσης
2. Συμμ.ΑΜΚΕπρομ.παγίωνκλπ
3. ΠΟΕ, Αποδόσεις,κλπ
4. Αποθεματικό

1.179.500,00
199.524,31
474.161,93
4.988,45
1.858.174,69

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
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