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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  05/08/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 14/5-8-2019    Αριθ. Απόφασης:  757/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 5η Αυγούστου  2019  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 
13.00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Ειδική Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου 
Φώτη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/41341/1.8.2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  65 παρ.5 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 
του Ν.4257/2014, 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 

 

 22.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

5. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

6.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 23.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

7.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

8. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

9. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 
 

24.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

10. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

11. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

13.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-  
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Αντιδήμαρχος 

16.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

  

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

   

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 12. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

2.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 13.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

4. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 

6. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

17.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
 

18.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

8. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

19. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

20. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

10. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας Δ.Σ 

21. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 22. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

 23. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά 
(47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι είκοσι τέσσερεις   (24), άρχισε 
η Συνεδρίαση του Σώματος με  μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν: Η Δ/ντρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών Κα Π.Καλογήρου, ο Τμηματάρχης Λογιστηρίου 
κ.Η.Καράμπης και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ.Νίκου Γεώργιος. 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο 
Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε στο Σώμα ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως 
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συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (Α΄93), 
«Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την 
εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα 
που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως σύμφωνα με το έγγραφο 
ΥΠΕΣ 46197/18.6.2019 το ανωτέρω θέμα της Συνεδρίασης  δεν εμπίπτει 
στις περιοριστικές διατάξεις. 

 

Θ Ε Μ Α : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και 

Αποτελεσμάτων Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 

2018, Αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 304/2019. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.304/2019Α απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής , η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών   με αρ. πρωτ. 2/41202/31-07-2019, ως παρακάτω:       

«Θέμα: Έγκριση προελέγχου οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων 

Χρήσης Δήμου Ρόδου για την χρήση οικονομικού έτους 2018. 

 Σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό, τον πίνακα Γενικής Εκμετάλλευσης και το Προσάρτημα 

του Δήμου Ρόδου για την χρήση οικονομικού έτους 2018 της, προς έγκριση προελέγχου. 

 Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί έγκρισης προελέγχου του Ισολογισμού του 

πίνακα Γενικής Εκμετάλλευσης και του Προσαρτήματος του Δήμου Ρόδου για την χρήση 

οικονομικού έτους 2018. 

Η ανωτέρω έγκριση επιβάλλεται, είναι μία έκτακτη περίπτωση, εξαιρετικά επείγουσα, που 

εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τα κάτωθι: 
Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια  

μέσου του δημάρχου στη οικονομική επιτροπή, λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους 
που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με  το προεδρικό 

διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις 
μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία 

(παρ.2 άρθρο 163 Ν. 3463/06). 

Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η Οικονομική επιτροπή τα 

προελέγχει (παρ.2 άρθρο 163 Ν.3463/06) (παρ.1γ άρθρο 72 Ν.3852/10) και το αργότερο πέντε (5) 

ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που 

εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. (παρ.2 άρθρο 163 Ν.3463/06). 

Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό 

συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. (παρ.3 άρθρο 163 Ν.3463/06). 

Ο προέλεγχος των λογαριασμών Οικονομικού έτους που έληξε και η σύνταξη εκθέσεως για 

τον οικείο ισολογισμό από τη δημαρχιακή (ήδη οικονομική) επιτροπή και ακολούθως η έγκριση του 

ισολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και πέραν 

του χρονικού ορίου που ορίζεται από τη διάταξη αυτή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη, ενδεχομένως, 
ευθυνών και λοιπών συνεπειών για τα όργανα που καθυστέρησαν να τηρήσουν τη διαδικασία 

ελέγχου των λογαριασμών και εγκρίσεως του ισολογισμού. (ΣτΕ Γ 878/2006) 

Ύστερα από τα παραπάνω, αν και δεν είναι καταληκτικές οι ημερομηνίες, για την αποφυγή 

καταλογισμού ευθυνών κρίνεται απαραίτητη και εξαιρετικά επείγουσα, η έγκριση των 

υποβαλλόμενων στοιχείων του λογαριασμού της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2018.» 

(Ακολουθεί η  υπογραφή  της Διευθύντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31
ης

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

(βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παραγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999, όπως τροποποιήθηκε με την 

Κ.Υ.Α. 4604/2005) 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 21: Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία 

δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του Ισολογισμού και του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη 

αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρέκκλισης αυτής. 

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του 

ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι 
υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 

Δεν έγιναν συμπτύξεις. 

(γ) Άρθρο 1. παρ. 4.1.501 περιπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των 

κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που 

απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα 

συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές 
σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως 
για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως. 

Δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση εκτός από την αντιμετώπιση των ανείσπρακτων απαιτήσεων από τους 
δημότες του Δήμου μέσω των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Στην κλειόμενη χρήση καταχωρήθηκαν για πρώτη φορά οι 
ανείσπρακτες απαιτήσεις του Δήμου από τους δημότες του μέσω των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. ύψους € 

8.287.616,00 κατά την 31
η
 Οκτωβρίου 2018. Το ποσό αυτό απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.Ι.5 

«Χρεώστες διάφοροι». 

 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 1: Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων 

των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή 

διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που 

ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι 
παρεκκλίσεις αυτές, αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των 

συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων – υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου. 

α)  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μετά την 1.1.2011 αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής 
κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις 
προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

    Η αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν πριν την απογραφή έναρξης της 
1.1.2011 έγινε, με τις αξίες που είχαν προσδιορισθεί κατά την απογραφή έναρξης πλέον τις προσθήκες των 

επομένων χρήσεων μέχρι την 31/12/2018. 

Ειδικότερα: 
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1 Των ακινήτων (Γήπεδα - Οικόπεδα, Κτίρια και τεχνικά έργα) με το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

2 Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 όπως ισχύει και 
την Υ.Α. με Α.Π. 74445/29-12-2010 του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ. στην τρέχουσα αξία. 

Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες, από αυτές που θα προκύψουν κατά τον 

έλεγχο των επόμενων χρήσεων θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της 
παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/30.12.1999 (ΠΟΛ 74445/29.12.2010).    

β)  Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 

γ) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην 

κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τιμής αντικαταστάσεως. Λόγω ότι δεν 

παρακολουθούνται τα αποθέματα σε μερίδες αποθήκης δεν κατέστη δυνατόν να απεικονισθεί το συνολικό 

απόθεμα λήξης κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2018, παρά μόνο όπου μας δόθηκε η απαιτούμενη ενημέρωση από τα 

τμήματα διαχείρισης αποθηκών. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, 
εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που 

εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη 

μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως, 
από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς ``διαφορών αναπροσαρμογής`` του 

παθητικού (λογ. 41.06-41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών 

αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των 

λογαριασμών «διαφορές αναπροσαρμογής», που έγιναν μέσα στη χρήση. 

Δεν συνέτρεξε η περίπτωση αυτή.  

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 7:  Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο 

νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. Πάγιων στοιχείων), ή 

εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. 

 

3.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ.16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων και εξόδων 

εγκαταστάσεως, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου 

ενεργητικού. 

 -  Βλέπε συνημμένο Πίνακα Μεταβολών Παγίων Στοιχείων 

          - Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» αξίας κτήσεως 3.803.909,18 ευρώ, αφορά σε λογισμικά 

προγράμματα Η/Υ, αμοιβές μελετών για την ανάπτυξη και επέκταση του Δήμου, τα οποία την 31.12.2018 έχουν 

αποσβεστεί κατά 3.502.727,22 ευρώ. Οι προσθήκες χρήσεως στον ανωτέρω λογαριασμό ανήλθαν στο συνολικό 

ποσό των 104.952,20 ευρώ και αφορούν προμήθειες λογισμικών προγραμμάτων. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων και οι διαφορές που προκύπτουν 

κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

α) Οι αποσβέσεις παγίων έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167/23.07.2013 τεύχος Α΄) 

β) Επισυνάπτεται πίνακας μεταβολών παγίων 

γ) Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμήθηκαν ως ακολούθως: 

Οι συμμετοχές σε  δημοτικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους με εξαίρεση τρείς (3) 

εκκαθαρισθείσες επιχειρήσεις και μιάς (1) δημοτικής επιχείρησης για τις οποίες έχει γίνει πρόβλεψη 

υποτίμησης σε προηγούμενες χρήσεις. 

Οι συμμετοχές στις επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή Ανώνυμων εταιρειών αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα αξία 

τους βάση των τελευταίων δημοσιευμένων Ισολογισμών.    
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δ) Για τα χρεόγραφα –συμμετοχές σε επιχειρήσεις με ποσοστό κάτω του 10% (ΔΑΝΕ Α.Ε.) σημειώνουμε ότι 
έχει σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη ισόποση με την αξία κτήσης πρόβλεψη υποτίμησης. 
Συμειώνεται ότι στην χρήση 2018 έγινε ελλιπής προσαρμογή της αποτίμησης λόγω έλλειψης νεότερων 

οικονομικών καταστάσεων από ορισμένες επιχειρήσεις του συνημμένου πίνακα συμμετοχών. 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ.4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες 
γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.  

Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. 

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β.1. «Έξοδα ιδρύσεως και 
πρώτης εγκαταστάσεως», Β.3. «Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ.Ι.1. «Έξοδα ερευνών και 
αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το 

γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις 
αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. 

Στους ανωτέρω λογαριασμούς περιλαμβάνονται κυρίως μελέτες έργων, προγράμματα Η/Υ και μελέτες 
στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του δήμου. Βλέπε και συνημμένο Πίνακα Μεταβολών Παγίων Στοιχείων. 

Οι λογαριασμοί αυτοί αποσβέννονται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους συντελεστές της φορολογικής 
νομοθεσίας. 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ.2: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης , με την αρχική αξία 

κτήσεώς τους και την αξία αποτιμήσεώς τους στο τέλος της χρήσεως. 

Παραπέμπουμε στον συνημμένο, στο προσάρτημα. σχετικό πίνακα. 

 

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, 

οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση. 

Δεν υπάρχουν. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών 

ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού 

(διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων. 

Δεν υπάρχουν. 

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Στη παρούσα χρήση, το κεφάλαιο του Δήμου παραμένει το ίδιο όπως είχε διαμορφωθεί στις προηγούμενες 
χρήσεις δηλ. 335.277.913,19€. 

 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 20: Ανάλυση των λογισθεισών προβλέψεων. 

α)Προβλέψεων αποζημιώσεως Προσωπικού. (με ασφαλιστικό φορέα Ι.Κ.Α). 

Στη παρούσα χρήση το ποσό των σχηματισθεισών προβλέψεων αποζημιώσεως μέχρι και την προηγούμενη 

χρήση (31.12.2017) ήταν ευρώ 1.068.084,26, κατά την κλειόμενη χρήση καταχωρήθηκε επιπλέον πρόβλεψη 

κατά το ποσό ευρώ 123.146,34 και χρησιμοποιήθηκε πρόβλεψη ποσού ευρώ 45.118,32 Η συνολική πρόβλεψη 

μέχρι την 31.12.2018 ανήλθε ευρώ 1.146.112,28. Η αύξηση αυτή αφορά προσαρμογή-επικαιροποίηση της 
πρόβλεψης αποζημιώσεως προσωπικού με βάση την προϋπηρεσία του μέχρι την 31.12.2018. 
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β)Προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 

Οι συνολικές προβλέψεις κατά την 1.1.2018 ευρώ 9.969.000,41 αυξήθηκαν κατά την παρούσα χρήση (2018) 

κατά το ποσό των ευρώ 753.504,93 και το υπόλοιπο κατά την 31.12.2018 ανήλθε στο ποσό των 10.722.505,34 

ευρώ. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους 
είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία 

λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της 
φύσεως και της μορφής τους. 

Κατά την 31.12.2018 τα υφιστάμενα υπόλοιπα μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων αφορούν κυρίως σε 
δανειακές συμβάσεις με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Πειραιώς, την E.F.G. Eurobank. 

Αυτά που λήγουν μετά από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού ανέρχονται κατά 

την 31.12.2018 σε 34.219.443,70 ευρώ και αφορούν τις ακόλουθες τράπεζες. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ    29.114.787,65  € 

               Τ.Π.Δ.                            4.384.811,05 € 

E.F.G Eurobank              719.844,99   €  

(γ) Άρθρο 1. παρ. 4.1.501 περιπτ.10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Δήμου, 

εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής του καταστάσεως. 

Δεν υπάρχουν. 

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.00 «Έξοδα επόμενων 

χρήσεων», 36.01 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα»,  

1.Τέλη καθαριότητας & φωτισμού 11
ου

 & 

12
ου

/18 
3.623.722,31 

2.Τόκοι καταθέσεων Β Εξαμήνου 2018  14.656,43 

3.Έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ 11 & 12/2018 34.701,60 

4.Έσοδα από επιχορήγηση 334.930,65 

5. Τέλη κυκλοφορίας 2019 συν λοιπά έξοδα 

επόμενης χρήσης 
(41.597,00+434,17)=42.031,17 

Σύνολο 4.050.042,16 

Και  56.00 «Έσοδα επομένων χρήσεων» και 56.01 «Έξοδα χρήσεως πληρωτέα» 

1. Εξοδα από ηλεκτρική ενέργεια 1.201.750,57 

2. Εξοδα τηλεπικοινωνιακά 28.934,39 

3. Τόκοι και έξοδα τραπεζων 47.724,10 

4. Δεδουλευμένοι φόροι-τέλη 1.958,73 

Σύνολο 1.280.367,79 

 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από 

αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες 
πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του Ισολογισμού, εφόσον η 

πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν 

υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι 
οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. 

Στο λογαριασμό τάξεως «Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού» και στον αντίστοιχο 

συλλειτουργούντα λογαριασμό «Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού» παρακολουθείται ο 
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προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, η εκτέλεση αυτού και ο απολογισμός εσόδων και εξόδων, κατά τα 

οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3 του Π.Δ. 315/1999. Οι συμβάσεις έργων και οι εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης κλπ δεν εμφανίζονται στους λογαριαςμούς τάξεως. 

 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο 

παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς 
τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες – προσημειώσεις) 
αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων. 

Δεν παρακολουθούνται λογιστικά. 

 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 15: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των 

οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους , καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για 

συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε 
κατηγορία.  

Έξοδα Αιρετών αρχόντων (παραστάσεως, κινήσεως) ευρώ 540.413,95 €. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε 
μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς 
και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά 

αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. 

Δεν υπάρχουν. 

 

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές – έξοδα προσωπικού ανάλυση σε μισθούς – 

ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται 
αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και 
των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες 
παραγράφους. 

α) Προσωπικό : Άτομα 1.272 

β) Κατηγορίες προσωπικού  

Τακτικό προσωπικό 741 

Έκτακτο προσωπικό 475 

Αιρετοι 56 

γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού  

Γ1. Τακτικό προσωπικό 13.709.366,79 

Γ2. Έκτακτο προσωπικό 5.720.220,93 

Γ3. Ειδικών θέσεων 211.587,09 

Γ3. Εργοδοτικές εισφορές 4.582.543,78 

Γ4. Παρεπόμενες παροχές & έξοδα 

προσωπικού 

397.590,25 

Γ5. Δαπάνες πρόσληψης και εκπαίδευσης 3.200,00 

Σύνολο 26.733.789,20 
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(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως 
επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη 

χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

(γ) Άρθρο 1. παρ. 4.1.501 περιπτ.17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα  και ανόργανα έσοδα και 
έκτακτα και ανόργανα έξοδα, καθώς και για τα έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων και των προβλέψεων 

για έκτακτους κινδύνους τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα 

αποτελέσματα του Δήμου.  

 

«Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»:   

- Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις επενδύσεων ευρώ 2.647.919,92 

- Διάφορα έκτακτα έσοδα 

(εισπράξεις από προγρ.ΟΑΕΔ ) 

  

135.108,04  

 

Σύνολο ευρώ 2.783.027,96 

«Έσοδα προηγουμένων χρήσεων»:   

      Τακτικά έσοδα από έσοδα Π.Ο.Ε που      

      πρωτοβεβαιώθηκαν στην παρούσα χρήση   

           

»     12.100.354,27 

       Έκτακτα έσοδα από έσοδα Π.Ο.Ε. που 

      πρωτοβεβαιώθηκαν στην παρούσα χρήση                                    

  

           

             

           

2.075.627,02 

   

      Έσοδα από επιστροφές  » 94.602,39   

Σύνολο 

 Ευρώ     14.175.981,29  

 

«Έκτακτες έξοδα»: 

  

         

   -   Τόκοι υπερημερίας (για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων)                                                                        

 

       176.706,87  

 

              57.042,40 

- Λοιπά έκτακτα έξοδα                                                  

   

                                                   Σύνολο ευρώ 233.749,27 

 

«Έξοδα προηγουμένων χρήσεων»: 

   

Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 3.840,00 

Φόροι-τέλη προηγουμένων χρήσεων 200.575,18 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων 

ετών 
217.096,21 

Λοιπές επιστροφές 17.356,67 

Αμοιβές αιρετών και τρίτων προηγουμένων 

χρήσεων 
(4.291,04) 

Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

(συμπεριλαμβάνονται δαπάνες από δικαστικές 
αποφάσεις ύψους € 3.205.726,70) 

3.579.955,37 

Σύνολο 4.014.532,39 

 
  

<<ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ>> 

- Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ευρώ 753.504,93 

- Λοιπές έκτακτες προβλέψεις  123.146,34 

                                                   Σύνολο ευρώ 876.651,27 
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13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές 

διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μια πιστή εικόνα της περιουσίας, της 

χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα 

αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

 

1) Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες 

συντελεστές που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία. 

Ρόδος, 30 Ιουλίου 2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ                        ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΣΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΑ-799446                                    Α.Δ.Τ. ΑΙ.429944 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                          ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΖ-452646                                               ΑΡ.ΑΔ.  AI-924608 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 
 

 

 

Κ ΩΔ. ΠΕΡ Ι ΓΡ ΑΦΗ 

ΛΟΓ .  ΛΟΓ /ΣΜΟΥ Υπόλ. 3 1 /1 2 /1 7 Προ σθή κες  2 0 1 8 Μειώ σεις  2 0 1 8 Υπό λ. 3 1 /1 2 /1 8 Υπό λ. 3 1 /1 2 /2 0 1 7 Αποσ β.  2 0 1 8 Μειώ σεις  2 0 1 8 Υπό λ. 3 1 /1 2 /2 0 1 8 Υπόλ. 3 1 /1 2 /1 7 Υπόλ. 3 1 /1 2 /1 8

10  ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 148.657.007,78 0,00 0,00 148.657.007,78 0,00 0,00 0,00 0,00 148.657.007,78 148.657.007,78

11  ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 102.356.874,00 136.885,46 0,00 102.493.759,46 69.964.974,92 3.865.325,35 0,00 73.830.300,27 32.391.899,08 28.663.459,19

12  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛ. 6.250.691,12 18.485,30 0,00 6.269.176,42 4.824.564,93 357.296,39 0,00 5.181.861,32 1.426.126,19 1.087.315,10

13  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 12.297.901,92 96.900,05 0,00 12.394.801,97 11.558.210,87 251.386,71 0,00 11.809.597,58 739.691,05 585.204,39

14  ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. 11.833.225,25 617.543,88 0,00 12.450.769,13 11.001.628,35 585.317,45 0,00 11.586.945,80 831.596,90 863.823,33

15  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΥΠΟ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ 39.871.277,18 2.674.019,47 136.885,46 42.408.411,19 0,00 0,00 0,00 0,00 39.871.277,18 42.408.411,19

17 ΠΑΓΙΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 318.184.904,79 0,00 0,00 318.184.904,79 112.185.447,79 12.490.963,54 0,00 124.676.411,33 205.999.457,00 193.508.493,46

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 6 3 9 . 4 5 1 . 8 8 2 , 0 4 3 . 5 4 3 . 8 3 4 , 1 6 1 3 6 . 8 8 5 , 4 6 6 4 2 . 8 5 8 . 8 3 0 , 7 4 2 0 9 . 5 3 4 . 8 2 6 ,8 6 1 7 . 5 5 0 .2 8 9 , 4 4 0 , 0 0 2 2 7 . 0 8 5 . 1 1 6 , 3 0 4 2 9 . 9 1 7 . 0 5 5 , 1 8 4 1 5 . 7 7 3 . 7 1 4 , 4 4

16 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 5.979.093,95 104.952,20 0,00 6.084.046,15 5.448.902,77 143.544,27 0,00 5.592.447,04 530.191,18 491.599,11

 ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΓ Ι ΩΝ ΣΤΟΙ Χ ΕΙ ΩΝ 6 4 5 . 4 3 0 . 9 7 5 , 9 9 3 . 6 4 8 . 7 8 6 , 3 6 1 3 6 . 8 8 5 , 4 6 6 4 8 . 9 4 2 . 8 7 6 , 8 9 2 1 4 . 9 8 3 . 7 2 9 ,6 3 1 7 . 6 9 3 .8 3 3 , 7 1 0 , 0 0 2 3 2 . 6 7 7 . 5 6 3 , 3 4 4 3 0 . 4 4 7 . 2 4 6 , 3 6 4 1 6 . 2 6 5 . 3 1 3 , 5 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙ ΕΣ  Κ ΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ Σ   ΑΝΑΠΟΣΒ ΕΣΤΕΣ ΑΞΙ ΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

Κωδικός ΓΛ Εταιρεία
Ποσό Συμμετοχής προ 

Υποτίμησης (Ισοζύγιο)

Ποσό υπάρχουσας 

πρόβλεψης

Αξία 

αποτίμησης

18.00.05.00.0003 Συμμετοχή στην Δ.Ε.Κ. του Προφήτη Ηλία 79.236,97 79.236,97 0,00

18.00.05.00.0004 ΚΑΜΕΙΡΟΣ Α.Ε. 354.000,00 354.000,00 0,00

18.00.05.00.0005 Α.Μ.Κ.Ε. 1.011.530,84 0,00 1.011.530,84

18.00.05.00.0012

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 88,04 0,00 88,04

18.00.05.00.0015 Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ΡΟΔΟΥ 27.187.588,85 0,00 27.187.588,85

18.00.05.00.0016 ΝΕΑ Ρ.Ο.Δ.Α. ΑΕ 3.307.570,82 2.900.393,83 407.176,99

18.00.05.00.0018 ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ 58.694,06 58.694,06 0,00

18.00.05.00.0019 ΔΗΜ ΕΠΙΧ. ΤΟΥΡ. ΑΘΛ. ΚΟΙΝ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 977.250,78 977.250,78 0,00

18.00.05.00.0021 Δ.Ο.Π.Α. ΡΟΔΟΥ 0,08 0,08

18.00.08.00.0001 Αιολικό Πάρκο Ρόδου ΑΕ 908.601,12 850.408,54 58.192,58

18.00.08.00.0002 Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου 80.272,88 80.273,84 (0,96)

18.00.08.00.0003 ΑΔΕΚΤ 3.843.309,07 3.843.309,07 0,00

18.00.08.00.0005 ΑΝΔΩ ΑΕ 66.783,48 15.320,09 51.463,39

18.00.08.00.0006 Δ.Τ.Ε. (ΡΟΔΩΝ) ΑΕ 4.289.556,94 4.289.556,94 0,00

18.00.08.00.0009 ΔΟΠ (Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας) 0,01 0,00 0,01

18.00.08.00.0017 ΗΦΑΙΣΤΟΣ 1.593.338,01 1.593.338,01 0,00

18.00.08.00.0018 ΚΕΚ Νομού Δωδ/σου ΑΕ 82.040,00 48.934,57 33.105,43

18.00.08.00.0020 ΟΚΑΝΑ 0,01 0,00 0,01

18.00.08.00.0021 Ενεργειακό Γραφείο Ν. Δωδεκανήσου 23.794,00 9.012,00 14.782,00

18.00.08.00.0025

Ανωνυμος Ναυτιίακή Εταιρία Α.Ε. Δήμου 

Καλυμνίων 9.600,00 (5.480,78) 15.080,78

18.00.08.00.0026

Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Α.Δ.Ε. 

Καλλιθέας 111.144,56 111.145,00 (0,44)

18.00.08.00.0027 Κατασκευαστική Εταιρία 784.980,00 784.980,00 0,00

18.00.08.00.0037 ΠΑΕ ΙΑΛΥΣΟΣ Δήμου Ιαλυσού 1.974.787,30 1.974.787,30 0,00

18.00.08.00.0039

Δημοτική Επιχείρηση Ιαλυσού Δήμος 

Ιαλυσού 58.694,07 58.694,07 0,00

18.00.08.00.0100 ΑΝΕΣ ΑΕ 804,00 (319,57) 1.123,57

18.01.00.00.0001 Δ.Α.Ε.Λ. 74.749,49 74.749,49 0,00

18.01.01.00.0002 ΕΔΕΧΥ ΑΕ 19.035,30 19.035,30 0,00

18.01.02.00.0002 Πηγές Καλλιθέας Α.Ε. 1.349.370,00 783.102,00 566.268,00

18.01.02.00.0003

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΡΟΔΟΥ 100.000,00 100.000,00 0,00

Σύνολα 48.346.820,68 19.000.421,51 29.346.399,17
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι το προσάρτημα που αποτελείται από δεκατρείς (13) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται 
στην έκθεση ελέγχου μας με ημερομηνία 1/08/2019. 

    

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2019 

Γεώργιος Ν. Νίκου 

ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων 

ΑΜ ΣΟΕΛ 171 

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής 
151 25, Μαρούσι 
Φράγκων 6-8 

546 26, Θεσσαλονίκη  

 
Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

• Αυτούσια, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/41202/31-07-2019 

• Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

• Το προσάρτημα του ισολογισμού της 31/12/2018 του Δήμου Ρόδου, 

• Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006, 

• Την υπ’ αριθμ 303/2019 (ΑΔΑ: ΨΧΚΞΩ1Ρ-Θ1Λ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης 

συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει τον προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και αποτελεσμάτων για 

την χρήση 2018, δυνάμει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 163, του Ν. 3463/2006,  και  

Β) Παραπέμπει το θέμα για να εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, 

συνεπικουρούμενο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 163, παρ. 3, του Ν. 3463/2006, από έκθεση 

ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που κατατίθεται συμφώνως με την ανωτέρω νομοθεσία, από 

τον ίδιο τον Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 304/2019  

             

 

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

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δήμος  Μουτάφης  και Ι.Κορωναίος  

ήταν απόντες από τη ψηφοφορία του  θέματος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 
93 του Ν.3463/2006, την τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε.Μανδρακού για 
την αιτιολογία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του άρθρου 1 παρ. 2 
του Ν.4257/2014,  έγγραφο ΥΠΕΣ 46197/18.6.2019,  την αιτιολόγηση για τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως «επείγουσας ανάγκης» μετά διαλογική 
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συζήτηση που περιγράφεται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης και με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων  μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία  

Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου του Δ.Σ κ.Σ.Στάγκα ο οποίος 
ψήφισε «κατά» και αιτιολογεί τη ψήφο του στην τοποθέτηση του 

που αναλυτικά περιγράφεται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. 
 

 
 

Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις  Ισολογισμού και 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικονομικού έτους 2018 του  Δήμου 

Ρόδου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αριθ.αρ.304/2019) 

που έχουν ως εξής: 
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 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


