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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Ρόδος,      / 03 / 2010        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                               Αριθµ. Πρωτ.    
(∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ) 
  
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  Προϋπολογισµού 2011 
 
 ΠΡΟΣ : ΤΟΝ  K. ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
    Σας υποβάλλουµε τον Προϋπολογισµού του Οικονοµικού έτους 2011 όπως 
αυτός καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Κ.Υ Απόφασης 3907/24-
1-2011 Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
και Οικονοµικών.  
   Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον Προϋπολογισµό µας σύµφωνα µε την πιο 
κάτω αναµόρφωση . 
 
Α’ ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ  
    
   Τα έσοδα του Π/Υ οικ. Έτους 2011 αναλύονται κατά πηγή προέλευσης ως 
κατωτέρω: 
 
* 1. Επιχορήγηση  από τον Κρατικό Π/Υ Ν.2672/1998 « Οικονοµικοί Πόροι και 
άλλες διατάξεις» άρθρο 4 ΚΑΕ Εσόδων 0100 συνοπτικού πίνακα Π/Υ   
1.492.900,00 ευρώ 
 
 
1α)Επιχορήγηση  για  την  κάλυψη του επιδόµατος των  νεφροπαθών   κατά  
το  έτος 2011, 
 ύψος επιχορήγησης:                                                                            
1.012.900,00 ευρω 
 
 
1β)Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών µεταφοράς µαθητών στα 
σχολεία Α’Θµιας & Β’θµιας εκπαίδευσης για το πρώτο εξάµηνο του  2011 
ΚΑΕ0159 , ύψος επιχορήγησης:          
480.000,00 ευρω. 
 
 
* 2.Έσοδα Ν. Αυτ/σης από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Ν.2672/1998)   
10.826.000 ευρώ 
ΚΑΕ Εσόδων 1250 συνοπτικού πίνακα Π/Υ. 
 
2α)Από τα έσοδα των ΚΑΠ ΚΑΕ1252 θα καλυφθούν όλες οι λειτουργικές 
δαπάνες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών ενοτήτων Ρόδου, Καρπάθου 
Κώ, Καλύµνου .(προµήθειες γραφικής ύλης, επίπλων, χαρτιού, ειδών 
καθαριότητας, αποζηµιώσεις µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου 
, οδοιπορικών εξόδων αιρετών οργάνων και υπαλλήλων, µέρος της 
µισθοδοσίας των υπαλλήλων της (επίδοµα Ν.2768/99) και λοιπές 
λειτουργικές δαπάνες), ύψος ποσού:                                                         
2.550.000,00 ευρώ 
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2β)Από έσοδα των ΚΑΠ ΚΑΕ1251 επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από 
εθνικούς πόρους ύψος ποσού 
3.370.000,00 ευρω.   
 
2γ)Από έσοδα των ΚΑΠ ΚΑΕ1253 δαπάνες βελτίωσης – συντήρησης και 
αποκατάστασης του οδικού δικτύου  ύψος ποσού  
4.906.000,00 ευρω.   
. 
  
* 3. Επιχορήγηση από το Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και 
∆ασών ΚΑΕ 0200  για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες της ∆/νσης 
Αγροτικής Αναπτυξής , Κτηνιατρικής, της Αλιείας  (οδοιπορικά Γεωπόνων, 
Κτηνιάτρων, Ιχθυολόγων και τεχνικών, το πρόγραµµα δακοκτονίας, ύψος 
προβλεπόµενης επιχορήγησης:  
300.000,00 ευρω.  
 
 
*4. Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα εκτός Κ.Α.Π.                                            
1.262.000,00 ευρω υπό ΚΑΕ εσόδων συνοπτικού πίνακα Π/Υ 1210 και 1299 
ήτοι : 
 
 
4α)Έσοδα από την είσπραξη παραβόλου του τµήµατος Βιοµηχανίας, για 
έκδοση αδειών Βιοτεχνιών, Λατοµείων, Πρατηρίων πώλησης υγρών 
καυσίµων, Αρτοποιείων Ν. 2516/1997 <<Ιδρυση και λειτουργία βοµηχανικών 
και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις>> άρθρο 17. Υψος 
εσόδων :             20.000,00 ευρω. 
 

4β) Εσοδα από την είσπραξη τελών αδείας και µεταβίβασης αυτοκινήτων  

1.200.000,00 ευρώ 

 
  4γ) Έσοδα από προστιµα της ∆/σης Εµπορίου 
12.000,00 ευρω. 
 
    4δ)  Έσοδα από παράβολα εργαστηρίου δοµικών έργων  30.000,00 ευρώ 
 

* 5.Έσοδα  από  την  επιχειρηµατική  δραστηριότητα  των  Υπηρεσιών την 
Ν.Α. ∆ωδεκανήσου.                                                            
773.240,00 ευρω, ΚΑ Εσόδων συνοπτικού πίνακα Π/Υ 3000. 

 
5α)Έσοδα από την είσπραξη παραβόλου τεχνικού ελέγχου των Ι.Χ και των 
∆.Χ αυτ/των  από την Υπηρεσία του ΚΤΕΟ, κατά το έτος 2011 ύψος εσόδων :  
    
120.000,00 ευρω. 
     
και έσοδα από την εκµίσθωση κυλικείων στη Περιφερειακή ενότητα Κω  και 
στο κτίριο της ∆ΟΥ  
Ύψος εσόδων :                
3.240,00ευρω.   
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5β)Έσοδα που θα προκύψουν από τους Τόκους των πιστώσεων στις 
Τράπεζες650.000,00 ευρώ                
 
 
 6. Φορέας 071 ∆ηµοσίων Επενδύσεων                           
24.582.393,86 
Τα έσοδα του φορέα αυτού προέρχονται: 
 
 6α) Από τους ΚΑΠ., ΚΑ Εσόδων 1251,1253 του φορέα 071,(όπως ανωτέρω 
αναλύσαµε), και ΚΑΕ 1226  
8.976.000,00 ευρώ. 
 
 6β) Από τους προκύψαντες τόκους Ε.Τ.Ε και Τραπ. Ελλάδος ΚΑ Εσόδων 
3500   
500.000,00 ευρώ. 
 
6γ)Επιχορηγήσεις από διάφορα Υπουργεία και ΚΕ∆ , ,ΟΣΚ , Υπ. Αιγαίου 
Χρηµατοδοτήσεις Περιφέρειας (ΣΑΕΠ) ύψος επιχορήγησης : 
9.926.925,03 ευρώ. 
 
 
6δ) Έσοδα για έργα ΣΑΝΑ 
5.179468,83ευρώ. 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
α)  Για λειτουργικές δαπάνες των Υπηρεσιών 
                                                                       5.178.140,00 
β)     Εσοδα ∆ηµοσίων Επενδύσεων             24.582.393,86 
γ)     Ταµ. Υπόλοιπο 2010 διατεθέν *             26.618.772,30 
                                                                        ------------------- 
                                                                       56.379.306,16 
 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2010 ∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΟΣ : 
 
α) Ταµειακό υπόλοιπο από το Π. ∆ηµ. Επενδύσεων     23.872.296,64                  
β) Ταµειακό υπόλοιπο ∆/νσης ∆ιοικ. & Οικ.                     1.469648,43 
                                       
γ) Ταµειακό υπόλοιπο από ∆/νσης Υγειας                          648.787,98 
δ) Ταµειακό υπόλοιπο από Εκπαίδευση                            171.071,36      
ε) Ταµειακό υπόλοιπο από ∆/νση Κτηνιατρικής                  291.857,83    
στ) Ταµειακό υπόλοιπο από Τµήµα Αλιείας                            2.540,12               
ζ) Ταµειακό υπόλοιπο από ∆/νση Αγρ. Αναπτ.και              162.569,94 
     .                                                                           ---------------------------------                                                                                        
                                                                                        26.618.772,30 
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Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2011                       56.379.306,16 ευρω. 
 
 
      Η ανάπτυξη και ανάλυση των εξόδων του Π/Υ οικ. έτους 2011 κατά 
Υπηρεσία - Φορέα της Νοµ/κή Αυτ/σης αναλύονται ως κατωτέρω: 
 

• Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας : 
           270.000,00ευρω. 
Οι πιστώσεις εξόδων του φορέα 072 θα καλύψουν τις δαπάνες  του 
επιδόµατος της πρώην Νοµ. Αυτοδιοίκησης, αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας,  εισφορές ΙΚΑ κ.ά  
 

• Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρησης  φορέας 073 
          4.584.888,43 ευρώ. 
Οι πιστώσεις Εξόδων του φορέα 073 θα καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα 
όλων των Υπηρεσιών, (γραφικά, είδη καθαριότητας, έπιπλα, δηµοσιεύσεις, 
εκτυπώσεις, δαπάνες δηµοσίων σχέσεων, πολιτιστικές αθλητικές και 
επιστηµονικές δραστηριότητες, τα οδοιπορικά των αιρετών οργάνων, τις 
αποζηµιώσεις των µελών του Περ/κου Συµβουλίου , τα µισθώµατα των 
κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών ,Ταχυδροµικά έξοδα, τις δαπάνες 
ύδρευσης, φωτισµού και της παροχής τηλεπ/κων Υπηρεσιών τις ∆απάνες 
συντήρησης και επισκευής των ∆ηµοσίων κτιρίων του Νοµού, τις δαπάνες της 
ΠΣΕΑ και τις επιχορηγήσεις και συνεισφορές  στους Οργανισµούς και 
Εταιρείες που θα συστήσει η Περιφέρεια 
 

• ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας             Φορέας 151:   1.661.687,98ευρώ. 
 
Οι πιστώσεις εξόδων του Φορέα 151 θα καλύψουν την  καταβολή των 
βοηθηµάτων σε   νεφροπαθείς.   
 

• ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης φορέας 192 :         
460.000,00ευρώ. 

Οι πιστώσεις του Φορέα 192 καλύπτουν µόνο την µεταφορά µαθητών.  
 

• ∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης φορέας 191 :            
191.071,36 ευρω. 

Οι πιστώσεις του Φορέα 191, καλύπτουν µόνο την µεταφορά µαθητών.  
 

• ∆/νση  Αγροτικής Ανάπτυξης              =                                                                                
φορέας 291 :   68.011,00ευρω. 

Οι πιστώσεις του φορέα αυτού θα καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα της ∆/νσης 
Αγροτικής Αναπτυξης , οδοιπορικά Γεωπόνων, πληρωµές εκτάκτου 
προσωπικού, εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, προµήθεια 
Φυτοπαθολογικού υλικού και άλλα έξοδα λειτουργίας της Υπηρεσίας . 
  

• ∆/νση    Κτηνιατρικής φορέας 292: 301.857,83 ευρώ. 
 
Οι πιστώσεις εξόδων του φορέα 292 θα καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες 
του Κτηνιατρικής, µισθοδοσία σπερµατεγχυτών, οδοιπορικά έξοδα  
των κτηνιάτρων και υπαλλήλων ,προµήθεια Φαρµακευτικού υλικού και 
εµβολίων , δαπάνες ΟΣ∆Ε κ.α  
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• Τµήµα Αλιείας φορέας 293 : 
           2.540,12 ευρώ. 
Οι πιστώσεις του φορέα αυτού θα καλύψει οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων 
του τµήµατος. 
 

• Προστασία Ελαιοπαραγωγής  φορέας 295 : 
          384.558,94 ευρώ. 
Οι πιστώσεις του φορέα αυτού θα καλύψει οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων 
του τµήµατος, διάφορες άλλες δαπάνες καθώς και τις δαπάνες δακοκτονίας. 
 

• ∆ηµόσιες επενδύσεις φορέας 071                                            
48.454.690,50 ευρώ. 

 
Οι πιστώσεις εξόδων του φορέα 071 από τον ΚΑΕ 9300 τον ΚΑΕ 9400 και 
9700 θα καλύψουν εκτελούµενα έργα,   και τα έργα που πρόκειται να 
δηµοπρατηθούν κατά το έτος 2011 (σχολικά κτίρια, έργα οδοποιίας κλπ) 
όπως λεπτοµερώς αναφέρονται στο σκέλος των εξόδων ανά ΚΑΕ του φορέα 
071 «∆ηµόσιες Επενδύσεις» 
 
 
 
 
 
  
                                                                                 


