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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

 

Της από  28/12/2022  Ειδικής Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
           Αριθ. Πρακτικού: 23/28-12-2022    Αριθ. Απόφασης: 259/2022 
 

      Στη Ρόδο σήμερα την 28η Δεκεμβρίου  του  2022  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 
17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Ειδική Τακτική Συνεδρίαση Δια 

Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 
65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, 

των Άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-
06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 78 του Ν. 

4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. 
Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/88322/23.12.2022  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 

κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 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. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –Αντιδήμαρχος 
23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος  

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος  

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
27. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

7. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 
30. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  31. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 32. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

11. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ. 

12. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  35. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 36. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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15. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 37. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

16. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 38. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 
39. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ  

18. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

40. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                     

19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
41. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

(Δικαιολογημένη απούσα) 

20. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
42. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

21. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
43. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος  

   

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ(Δικαιολογημένος) 
4. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

 2. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

3. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τρείς (43), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, 

ως Προέδρευων καθώς Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος 
συμμετείχε σ΄αυτήν με τηλεδιάσκεψη.  

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καραταπάνης Σάββας αποσυνδέθηκε από την 
τηλεδιάσκεψη κατά την συζήτηση των θεμάτων και δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία 
τους. 

Θ Ε Μ Α 2ο : Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου 
Ρόδου έτους 2023. 

 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αναστάσιος Σπανός εισηγούμενος το θέμα, θέτει 
υπόψη του Σώματος την αρ. 918/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Αριθμός Απόφασης 918/2022 

Περίληψη 
ΘΕΜΑ 04ο εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

Έγκριση "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 
2023". (Εισήγηση με α/α 2688/21-12-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης). 
 
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επί συνόλου σαράντα επτά (47) και τεσσάρων 
(04) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής η εισήγηση, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, με α/α 
2688/21-12-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία έχει ως εξής:       
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 
2023» 

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. 34574/05-07-2018 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 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. 
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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, 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). 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 34574/05-07-2018 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. 

ΑΔΑ: 6ΟΑΧΩ1Ρ-0ΗΣ



 

 

5 
 

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 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 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. 

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

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 34574/05-07-2018 η διαδικασία παρακολούθησης της 
εκτέλεσης του 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 2023, το οποίο αποτυπώνεται στους πίνακες, 

των κάτωθι υπόχρεων φορέων. 
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Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο
Τιμή = 0 => Ταύτιση 

Στοχοθεσίας και Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 

ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς 

πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325) 

_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) 

(1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Έσοδα για τη 

χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.

(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για 

πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) 

_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων 

αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του 

τακτικού προϋπολογισμού)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α  ́167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  ́της κυα υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα 

Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 

4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) 

(3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) ([60-69]-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή 

χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ

548.907 45.742 45.742 45.742 137.226 45.742 45.742 45.742 274.452 45.742 45.742 45.742 411.678 45.742 45.742 45.745 548.907 0 548907,06

Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα  

(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 

δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά 

τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) 

(15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα

2.224.305 185.359 185.359 185.359 556.076 185.359 185.359 185.359 1.112.153 185.359 185.359 185.359 1.668.229 185.359 185.359 185.359 2.224.305 0 2224305

Γραμμή 3.β
Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για 

πρώτη φορά
(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται  για πρώτη φορά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 4
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις 

ΠΟΕ 

(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1830,94

Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα

(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α  ́167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  ́της κυα υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα 

Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 

4509/2017)(-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) 

(3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) 

(42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

511.100 42.592 42.592 42.592 127.775 42.592 42.592 42.592 255.550 42.592 42.592 42.592 383.324 42.592 42.592 42.592 511.100 0 511100

Α.1 3.284.312 273.692 273.692 273.692 821.077 273.692 273.692 273.692 1.642.154 273.692 273.692 273.692 2.463.231 273.692 273.692 273.696 3.284.312 0 3.282.481

Γραμμή 6 Διαθέσιμα 
Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται 

υποχρεωτικά)
900.000 0

Γραμμή 7 Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο
5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) 

(8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων
480.413 0

A.2 4.184.312

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο

Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και 

Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 

"0")

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 

ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 1.283.996 107.000 107.000 107.000 320.999 107.000 107.000 107.000 641.998 107.000 107.000 107.000 962.996 107.000 107.000 107.000 1.283.996 0 0

Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης
(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_KAE 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για 

φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους

1.037.391 86.449 86.449 86.449 259.348 86.449 86.449 86.449 518.696 86.449 86.449 86.449 778.043 86.449 86.449 86.449 1.037.391 0
0

Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 823.878 68.656 68.656 68.656 205.969 68.656 68.656 68.656 411.939 68.656 68.656 68.656 617.908 68.656 68.656 68.657 823.878 0 0

Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ 
(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών 

δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
64.900 5.408 5.408 5.408 16.225 5.408 5.408 5.408 32.450 5.408 5.408 5.408 48.675 5.408 5.408 5.408 64.900 0 0

Γραμμή 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε 

δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ
512.100 42.675 42.675 42.675 128.025 42.675 42.675 42.675 256.050 42.675 42.675 42.675 384.075 42.675 42.675 42.675 512.100 0 0

B.1 3.722.265 310.189 310.189 310.189 930.566 310.189 310.189 310.189 1.861.132 310.189 310.189 310.189 2.791.698 310.189 310.189 310.190 3.722.265 0 0

Γραμμή 6 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 42.460 40629,08

Β.2 3.764.725

Γ.1 60.000

Γ.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δ 863.504 827.007 790.511 790.511 754.015 717.518 681.022 681.022 644.526 608.030 571.533 571.533 535.037 498.541 462.047 462.047

Ε 863.504 827.007 790.511 790.511 754.015 717.518 681.022 681.022 644.526 608.030 571.533 571.533 535.037 498.541 462.047 462.047

Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 1.831 3661,88

Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 3.766.556

Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 3.766.556

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :  2023

ΑΔΑ: 6ΟΑΧΩ1Ρ-0ΗΣ



 

 

11 

 

 

ΑΔΑ: 6ΟΑΧΩ1Ρ-0ΗΣ



 

 

12 

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

 Την εισήγηση με α/α 2688/21-12-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών, της εφαρμογής 
εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως 
αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019, τις ρυθμίσεις του Ν. 
4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 

4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 78 του 
Νόμου 4954/2022.  

 Την με αρ. 866/2022 ( ΑΔΑ: Ψ51ΔΩ1Ρ-7ΟΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για την έγκριση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Κορωναίος Ιωάννης, Ζανεττούλλης Δημήτριος  & 
Προυσάλογλου Παντελής- Κωνσταντίνος δήλωσαν "ΑΠΟΧΗ" από την ψηφοφορία)  

Α) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2023, 
όπως αυτό διατυπώνεται στην παραπάνω εισήγηση. 

Β) Παραπέμπει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ( Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους 

2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική ψήφιση και κατακύρωση του.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 
 Την υπ’αρ. 918/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006, 

 Τις κείμενες διατάξεις όπως αναφέρονται ανωτέρω,  
 Την υπ΄αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β’/20.07.2018 και 3635/Β’/27.08.2018) 

ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί καθορισμού διαδικασίας 

στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων του υποτομέα των ΟΤΑ, το 
υπ΄αρ, 55767/24-08-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών 

Αποτελεσμάτων έτους 2023» 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»                       

κ. Φώτη Χατζηδιάκου, ότι τα παρόντα μέλη της παράταξης ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο 
συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη Κρητικού, 

για την «ΑΠΟΧΗ» από την ψηφοφορία των παρόντων μελών της παράταξης για το 
συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη, ότι ψηφίζει 
«ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Την αποσύνδεση από την τηλεδιάσκεψη του Ανεξάρτητου Δημοτικού Σύμβουλου                 

κ. Σάββα Καραταπάνη και την «ΑΠΟΧΗ» του από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου 
θέματος, 

 Την δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου, ότι ψηφίζει 
«ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα τριών 

(43) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν:  
«ΥΠΕΡ» είκοσι πέντε (25), ήτοι τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον 

πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (26), εκτός του               
κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου.  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ρόδου (Ο.Π.Δ.), έτους 2023, 
όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ’αρ. 918/2022 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και περιλαμβάνει τους πίνακες  στοχοθεσίας του Δήμου Ρόδου και των 

παρακάτω Νομικών Προσώπων: 

 Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)  

 Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ)  

 Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ν.Π.Δ.Δ. 

 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δωδ/σου) 

 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                    

 

 

             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                    ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ                                                                                                   
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