
1 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Της από  17/12/ 2018   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού:21/17-12-2018    Αριθ. Απόφασης: 1460/2018 
 

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 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  29.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 37.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

   

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

7. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

8.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 
(δικ/νος) 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας  

10.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (δικ/νος) 

 
 

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 εκτός Η.Δ: Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 
(Ο.Π.Δ) Δήμου  Ρόδου έτους 2019, αρ.Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής 701/2018. 
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Ο  Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα εκτός 
Η/Δ επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα, θέτει 
υπόψη του Σώματος την αρ.701/2018 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής η οποία έχει ως εξής: 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ο.Ε  θέτει υπόψη των μελών της 
επιτροπής την με αριθμ. 2/76945/14-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήματος Προϋπολογισμού και 
πληροφόρησης, ως κατωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 
Δήμου Ρόδου έτους 2019» 

             Λαμβάνοντας υπόψη τον Ν.4111/13, την ΚΥΑ 7261/13 , 
την ΚΥΑ 34574/2018 και τα υπ΄ αρ. 44485/2018, 65720/2018 
έγγραφα του ΥΠΕΣ, τα οποία προσδιορίζουν, τις διαδικασίες, τα 
κριτήρια για την σύνταξη και παρακολούθηση του ΟΠΔ, τους 
σχετικούς Πίνακες Στοχοθεσίας,  ο Δήμος Ρόδου υποχρεούται στη 
σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ.). 

              Ειδικότερα 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. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 34574/05-07-2017 το 
περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης του Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                            

1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την 
ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών 
προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο 
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 
«Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο 
«Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον 
ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και 
τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους 
εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων 
υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη 
ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες 
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Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της 
Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου. 

2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει 
σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως 
προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των 
εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των 
απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των 
εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες 
αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) 
του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται 
κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού. 

3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά 
τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-
Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής 
οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των 
εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν 
την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες 
διατάξεις. 

4. Η στοχοθεσία 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 και του 
χρηματικού υπολοίπου. 

5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο 
ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και 
ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών 
διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος 
ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ 
και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. 
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού 
αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την 
πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του 
προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει 
πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, 
κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού 
αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του 
πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). 

6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα 
και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις 
εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη 
του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η 
στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων 
και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται 
μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, 
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ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη 
στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του 
ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις 
εξής αρχές: 

α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: 
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις 
προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό 
που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. 
Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι 
εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε 
πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών 
μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων 
υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος. 

β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση 
ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση 
πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που 
έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να 
υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. 

Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το 
εκτιμώμενο ύψος των  

απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους 
ισούται με μηδέν (0). 

 7. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης 
Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ, στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Στην 
περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης των κατηγοριών 
(γραμμών) των πινάκων με τους κωδικούς αριθμούς του 
προϋπολογισμού, η ίδια ως άνω υπηρεσία μεριμνά για την έγκαιρη 
ανάρτηση των τροποποιημένων πινάκων και για την ενημέρωση των 
υπόχρεων φορέων και των αρμόδιων για τον έλεγχό τους αρχών. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 34574/05-07-2017 ο έλεγχος 
επίτευξης των οικονομικών στόχων περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                                    

1. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού 
αποτελέσματος και τον εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι 
εξής παράμετροι : 

α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με 
τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους. 

β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε 
σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του 
έτους. 

γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη 
διάρκεια του έτους. 

2. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον 
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έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε 
αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται 
την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα 
Εξυγίανσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του ν. 
4270/2014 (Α' 143) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους 
στόχους οικονομικού αποτελέσματος που έχουν τεθεί στον πίνακα 
στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ΕΣΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών 
εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους 
εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιμα έναρξης 
(Εκτέλεση μείον Στόχος). 

β) ΕΞΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών 
πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους 
στόχους πληρωμών (Εκτέλεση μείον Στόχος). 

γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των 
αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την 
απόκλιση από το στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ 
(Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταμειακού 
Αποτελέσματος ΟΠΔ). 

δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση 
των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι των αντίστοιχων στόχων 
απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος). 

ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των 
αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των 
επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την 
απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 
[Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ - Απόκλιση Απλήρωτων 
Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος]. Η αναγωγή 
της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο [Απόκλιση 
Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ / Στόχο Συνολικών Εσόδων = 
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)]. 

Οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» 
ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων 
ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλειά του ΟΤΑ 
παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών 
όσο και επενδυτικών δαπανών. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού της Απόκλισης Εσόδων. 

4. Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονομικού 
Αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, το 

Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του 
τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το 
Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο 
μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να 
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ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή 
πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα 
προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής 
απόκλισης στους στόχους των υποομάδων του ΟΤΑ «Ίδια Έσοδα» 
και «Έσοδα ΠΟΕ» συνολικά. Για τα νομικά πρόσωπα που οι πίνακες 
στοχοθεσίας τους έχουν ενταχθεί σε Ο.Π.Δ. δήμου ή περιφέρειας, η 
εκατέρωθεν ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω του οικείου ΟΤΑ, ο 
οποίος φέρει και την ευθύνη της ενημέρωση του Παρατηρητηρίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 34574/05-07-2017 η 
διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης του ΟΠΔ 
περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                                                                     

1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για 
έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε 
νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που 
ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του 
προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων 
του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ 
προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. 

2. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι 
στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής 
στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ 
μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών 
των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και 
υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους. 

3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νομικών 
προσώπων των ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στα ΟΠΔ αυτών 
σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη 
που οφείλει να περιέχει, γ) τη συμφωνία των στοιχείων που 
περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με 
τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, δ) 
την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ε) τη συμφωνία των υποβαλλόμενων 
πινάκων στοχοθεσίας με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον 
Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στ) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο 
οποίο αυτό αναφέρεται. 

4. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε 
ηλεκτρονική μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. 

5. Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των ΟΤΑ αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης, το ΟΠΔ αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 34574/05-07-2017 η 
διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης του 
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προϋπολογισμό από το παρατηρητήριο περιλαμβάνουν τα 
κάτωθι:  

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή των ΟΠΔ και την 
εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών 
προσώπων, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας που τηρείται με 
ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του 
τύπου, του περιεχομένου, του χρόνου και του τρόπου υποβολής των 
οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που ο ΟΤΑ ή το 
νομικό πρόσωπο δεν μεριμνά για τη διάθεση των προβλεπόμενων 
στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, εφόσον απαιτείται, 
στις λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, με τρόπο που καθιστά 
δυνατή την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις κάθε φορά 
ισχύουσες διατάξεις. 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη έγκριση του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)Δήμου Ρόδου έτους 
2019, το οποίο αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες. 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ : 
1) Πίνακας στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου έτους 2019. 
2) Αποφάσεις συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων για 
Έγκριση Στοχοθεσίας έτους 2019 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 Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας 
Καλογήρου Παρασκευής) 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/76945/14-12-2018 εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, 

• Τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013), 
• Την ΚΥΑ 7261/13 &  34574/2018  
• Τα με αρ. πρωτ.: 44485/2018 και 65720/2018 έγγραφα του 

ΥΠΕΣ 
• Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς 

και του άρθρου 77 του 4555/2018, 
• Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση 

της Οικονομικής επιτροπής με θέμα λήψη απόφασης για την 
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συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 
προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 
Ρόδου έτους 2019,  

Β) Παραπέμπει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του 
Δήμου Ρόδου έτους  2019 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 και του 
άρθρου 77 του 4555/2018). 

Τα ανωτέρω επισυναπτόμενα έγγραφα, οι πίνακες στοχοθεσίας 
Δήμου Ρόδου και Νομικών Προσώπων του Δήμου, θεωρούνται ως 
αναπόσπαστα έντυπα – ένθετα της παρούσας.  
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 701/2018 

 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μ.Δράκος, Α.Κων/νου, Ε.Ατσίδη, 

Γ.Σαρικάς, Α.Μπιλιά, Σ.Σαρρή-Υψηλάντη, Ε.Παναή 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, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 
Απόντες κατά την ψηφοφορία: Οκτώ(8) 
 
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 ψήφισε «κατά» 
Ήτοι σύνολο μειοψηφησάντων: έξι (6) 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ι.Γιαννακάκης ως εκπρόσωπος της 
παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ψήφισε θετικά . 
Ήτοι σύνολο ψηφισάντων θετικά: είκοσι τρεις (23) 
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ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα,  επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα. 
 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
2. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου 
Ρόδου έτους 2019 , σύμφωνα και με την αρ. 701/2018 Απόφααση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
Οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου Ρόδου και των Νομικών 
Προσώπων  του Δήμου, αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος της 
παρούσας Απόφασης. 
 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


