
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                        
         ΙΔΡΥΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
                                                     Απόσπασμα  
Από το πρακτικό αρ. 6  της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Δ.Ο.Π. Ρ. στις   13-04-2022 .  
Απόφαση αρ.  15 /2022  
  
Θέμα: 
Υποβολή τελικής κατάστασης λογ/σμού διαχείρισης για το έτος 2021-
Απολογισμός από τον Ταμία Δ.Ρ.  
 
        Στη Ρόδο σήμερα 13, ημέρα Τετάρτη , ώρα 13.00   στα γραφεία του 
Δ.Ο.Π. συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή δια ζώσης   σύμφωνα με την 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου , αριθ. 766/27-09-2019 
ΑΔΑ:9Π2ΥΩ1Ρ-ΞΚΥ και την αρ. 66/11-10-2019 (Εκλογή Μελών Ε.Ε. του 
Δ.Ο.Π. ) με  ΑΔΑ:ΨΡΜΧΟΡΘ5-5ΘΥ) ,  ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου με αριθμ. πρωτ. 791 /07.04.2022  που δόθηκε στο καθένα 
μέλος χωριστά σύμφωνα με τα άρθρα 232, 233 του  Ν.3463/06, του 
Ν.4555/18  και τα διαλαμβανόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20354/φεκ 
αρ.1724/9-4-22  του Υπ. Εσωτερικών (έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19) .   
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γιώργος-Ευθύμιος Τριάντος ,  Πρόεδρος , 2)Δημήτρης 
Ιντζές , 30 Ιωάννης Τσαγκάρης  
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανένας  .  
Παρευρίσκεται η Δ.Πάττα Δ/ντρια του Δ.Ο.Π. και για την τήρηση των 
πρακτικών η κ. Τ. Κελεπέρα . 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριών (3) μελών 
ήταν παρόντα τρία (3) μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε 
υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής , την από 28-02-2022 εισήγηση του 
Δημοτικού Ταμία Κ.Αποστολίδη με την οποία υποβάλλεται η τελική 
κατάσταση του Απολογισμού για το οικ. έτος 2021  , ως εξής :  
  
 «  Υποβολή τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το οικ. έτος 

2021-  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», ως εξής :    

«       ΘΕΜΑ :  Υποβολή τελικής κατάστασης λογ/σμού διαχείρισης για το 

οικ. έτος 2021  -  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» . 
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από  01.01.2021  έως 31.12.2021 Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος  

  

ΔΗΜΟΤΙΚOΣ  ΤΑΜΙΑΣ  :   Από  01.01.2021  έως 31.12.2021 Κων/νος Αποστολίδης      

  

Με την παρούσα ο Δημοτικός Ταμίας του Δήμου Ρόδου, έχοντας υπόψη : 

1. το αρ.233,παρ.1 ν.3463/2006,σε συνδυασμό με το αρ. 72, παρ. 1, 

παρ.1,περ. (γ) του ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει  

2. το αρ. 240 παρ.2 εδ.3ο Ν. 3463/2006. 

3. Το αρ. 163 του ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει. 

4.  τα αρ. 40 έως και 43 του Β.Δ. 17.5/15.6.1959, όπως αυτά ισχύουν. 

5. το αρ. 154 και το 164 ν.4270/2014. 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ  ΣΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ  Δ.Ο.Π. 

Για έλεγχο τα κάτωθι δικαιολογητικά που αφορούν στον Απολογισμό της 
Ταμειακής Διαχείρισης οικονομικού έτους 2021, και παρακαλείσθε για την, εν 
συνεχεία, υποβολή αυτών στην Οικονομική Επιτροπή Δ.Ρ. και το Δημοτικό 
Συμβούλιο (παρ. 4, αρ. 163, ν. 3463/2006), κάνοντας αναφορά στην 
απαιτούμενη δημοσίευση της συνοπτικής κατάστασης αυτού σε μία τουλάχιστον 
ημερήσια τοπική εφημερίδα (παρ. 6, αρ. 163, ν. 3463/2006), μετά την έγκρισή 
του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι : 

1. Πίνακας συνοπτικής κατάστασης απολογισμού οικ. χρήσης 2021, με τίτλο 

«ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021». 

2. Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων οικ. έτους 2021. 

3. Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών οικ. έτους 2021. 

4. Βεβαίωση υπολοίπου λογαριασμών Εθνικής Τράπεζας & αναλυτικές 

καταστάσεις . 

5. Τέσσερις (4) Λίστες Τριπλοτύπων Είσπραξης οικ. έτους 2021 (Σειράς Α ,Β,  

Γ, Δ, Ε) που αποτελούνται συνολικά από δέκα (10)  σελίδες μηχανογραφικά 

και αυτοτελώς για κάθε σειρά αριθμημένες.  

6. Πέντε (4)  Λίστες Γραμματίων Είσπραξης οικ. έτους 2021 (Σειράς Α , Β , Γ, 

Ε )    που αποτελούνται συνολικά από έντεκα (11)   σελίδες 

μηχανογραφικά και αυτοτελώς για κάθε σειρά αριθμημένες.  

7. Μία (1) Λίστα εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) οικ. 

έτους 2021 (Σειράς Α) που αποτελείται συνολικά από εκατό διακόσιες (200)  

σελίδες  μηχανογραφικά και αυτοτελώς για κάθε σειρά αριθμημένες. 

8. Ένα (1) πίνακα ακυρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής οικ. 

έτους 2021 που αποτελείται από μία (1) σελίδα. 

 9. Κατάσταση χρηματικών ενταλμάτων που πληρώθηκαν από την επιχορήγηση 
του Δήμου Ρόδου ( Κ.Α. 0718.001) οικ. έτους 2021.  

Τέλος, επισημαίνεται πως όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά φέρουν σε 
όλες τις μηχανογραφημένα αριθμημένες σελίδες αυτών την πρωτότυπη 
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μονογραφή της κάτωθι υπογράφουσας Δημοτικής Ταμία, καθώς επίσης στην 
τελευταία σελίδα αυτών υπάρχει πάντα η στρογγυλή σφραγίδα του Δ.Ο.Π.  Δ. 
Ρόδου. 

Επίσης, σημειώνεται πως, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπογράφηκαν 
πρωτοτύπως μόνον δύο (2) φορές.  Η μία σειρά υποβάλλεται προς την 
Εκτελεστική Επιτροπή και η δεύτερη παραμένει στα αρχεία της Ταμειακής 
Υπηρεσίας». 

 

    Συνεχίζοντας ο κ.Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής την έγκριση της εισήγησης από τον Ταμία  για την προέγκριση 

του Απολογισμού  οικ. έτους 2021 , όπως προτείνεται με την εισήγηση.  

  Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο , και έλαβε υπόψη : 
-τις διατάξεις της παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) ,  μετά από συζήτηση .   
                                   Αποφασίζει ομόφωνα  
    Την έγκριση της τελικής κατάστασης λογ/σμού διαχείρισης 
/Απολογισμού για το έτος 2021 , όπως έχει υποβληθεί από τον  Δημοτικό 
Ταμία Κων/νου Αποστολίδη με τα παρακάτω συνημμένα δικαιολογητικά :    
                               

1. Πίνακα συνοπτικής κατάστασης απολογισμού οικ. χρήσης 2021, με 

τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021». 

2. Απολογιστικό Πίνακα Εσόδων οικ. έτους 2021. 

3. Απολογιστικό Πίνακα Δαπανών οικ. έτους 2021. 

4. Βεβαίωση υπολοίπου λογαριασμών Εθνικής Τράπεζας & αναλυτικές 

καταστάσεις . 

5. Τέσσερις (4) Λίστες Τριπλοτύπων Είσπραξης οικ. έτους 2021 (Σειράς 

Α ,Β,  Γ, Δ, Ε) που αποτελούνται συνολικά από δέκα (10)  σελίδες 

μηχανογραφικά και αυτοτελώς για κάθε σειρά αριθμημένες.  

6. Πέντε (4)  Λίστες Γραμματίων Είσπραξης οικ. έτους 2021 (Σειράς Α , 

Β , Γ, Ε )    που αποτελούνται συνολικά από έντεκα (11)   σελίδες 

μηχανογραφικά και αυτοτελώς για κάθε σειρά αριθμημένες.  

7. Μία (1) Λίστα εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής 

(ΧΕΠ) οικ. έτους 2021 (Σειράς Α) που αποτελείται συνολικά από 

εκατό διακόσιες (200)  σελίδες  μηχανογραφικά και αυτοτελώς για 

κάθε σειρά αριθμημένες. 

8. Ένα (1) πίνακα ακυρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

οικ. έτους 2021 που αποτελείται από μία (1) σελίδα. 

9. Κατάσταση χρηματικών ενταλμάτων που πληρώθηκαν από την 
επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου ( Κ.Α. 0718.001) οικ. έτους 2021.  
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά Η Γενική Ανακεφαλαίωση του 
Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ. έτους 2021 , έχει ως εξής :    

ΕΣΟΔΑ  

  Τελικά 
προϋπολογισθέντα 

Τελικά 
Βεβαιωθέντα  

Εισπραχθέντα Εισπρ. 
υπόλοιπα 

Τακτικά        2.471.880,63 1.905.750,88 1.903.919,94  1.830,94 

Έκτακτα          736.196,92   498.060,77   498.060,77        0,00 

Χρηματικό 
υπόλοιπο  

            2.821,78       2.821,78       2.821,78        0,00 

Σύνολο       3.210.899,33  2.406.633,43 2.404.802,49  1.830,94 

 

ΕΞΟΔΑ  

 Τελικά 
προϋπολογισθέντα 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα  Υπόλοιπα 
 
πληρωτέα 

Σύνολο  

Δαπανών   

   3.197.623,95 2.035.206,92 2.035.206,92       0,00 

Αποθεματικό         13.275,38              0,00             0,00        0,00 

Σύνολο     3.210.899,33  2.035.206,92 2.035.206,92        0,00 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 369.595,57   

…………………………………………………………………………………………………….................. 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η 
συνεδρίαση. 

Και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ,  ως ακολουθεί. 
         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
         Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος                 Δημήτριος Ιντζές   
        Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.                                   Ιωάννης Τσαγκάρης   
 
 
                                        Ακριβές Απόσπασμα  
                                             Ο Πρόεδρος  
 
                                Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος              
                                      Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.  
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