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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 41/18-09-2017 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα  18  Σεπτεμβρίου 

2017 και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση  η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 

«περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 

του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με 

αριθμ. πρωτ.: 2/75037/18-09-2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  του 

άρθρο 75 του ν. 3852/2010.   

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα πέντε  

(5) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: κ.κ.: 1. Κορωναίος Ιωάννης, 2. Παρασκευάς Δημήτριος, 3. Σταυρής Μιχάλης, 4. 

Ψυλλάκης Βασίλειος, 5. Χατζηλαζάρου Μαρία,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος),  2. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ (δικ/νος), 3. 

Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικ/νος), 6. Δράκο Στέφανο (δικ/νος) 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. Μακρή 

Τριανταφυλλιάς, της κ. Παπαγεωργίου Μαρία και της κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλων του 

τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

 

ΘΕΜΑ                                                                 Aπόφ.Αρ. 538 / 2017   (Α.Δ.Α: ΩΠΦΦΩ1Ρ-Υ7Ν) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου 

 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της 

Επιτροπής για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του μοναδικού θέματος, όπου σύμφωνα με το άρθρο 75 

του Ν. 3852/2010, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να λάβει 

τη σχετική απόφαση:  

1. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους 2017 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα προκειμένου να ενταχθεί ως θέμα στο επόμενο Δημοτικό 

συμβούλιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας.  

(Εισήγηση  Τμήματος Προϋπολογισμού & πληροφόρησης) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα 

χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

καθώς και την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος:  

1. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 

οικονομικού έτους 2017 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                                Απόφ.αρ. 539 / 2017 (ΑΔΑ: Ψ9Ι4Ω1Ρ-Α9Ε) 

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους 2017 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) 

(Εισήγηση Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/75045/18-09-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/75045/18-09-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους  2017. (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ). 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης 

και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται 

κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων προς 

αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον 

προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του 

αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες 

επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για να 

εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1329.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                                

Κ.Α.  30-6142.0001. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο.  

2. Κ.Α. 1323.0004 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''IN-PREP"» προϋπολογισμού δαπάνης 

91.785,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων στους                                            

Κ.Α.  00-6495.0019 και 10-6422.0006  
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Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης  8.000 €  κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                

Κ.Α.  00-8242.0007 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-7331.0006 και τίτλο «Στεγάνωση δώματος δημοτικού ιατρείου στη Δ.Κ. Θεολόγου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, λόγω της έντονης υγρασίας στην οροφή και στους 

τοίχους του ιατρείου.              

2. Κ.Α 30-7335.0002 και τίτλο «Διασύνδεση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης με πράσινο ρεύμα για 

την κυκλοφοριακή βελτίωση τους» προϋπολογισμού δαπάνης 7.270 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.              

3. Κ.Α. 30-6142.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                                

Κ.Α.  1329.0001 

4. Κ.Α. 00-6495.0019 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα IN-PREP"» προϋπολογισμού δαπάνης  

81.785,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

5. Κ.Α. 10-6422.0006 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για 

τις ανάγκες του προγράμματος "In-prep"» προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €,  κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 

Κ.Α. 4142.0007                  

2. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €,  κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.                  

3. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 22.000 €, κατά 22.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού.                  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  624.595,70€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 521/2017 απόφαση της Ο.Ε., μειώνεται κατά 215.010 €  και  το 

τελικό αποθεματικό είναι 409.585,70€ 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 227.195.928,31 

ΕΞΟΔΑ 226.786.342,61 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 409.585,70 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της προϊσταμένης Προϋπολογισμού  κας Βαϊλάκη Άννας, της  

Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/75045/18-09-2017 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την με αριθ. 538/2017 (ΑΔΑ: ΩΠΦΦΩ1Ρ-Υ7Ν) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία 

σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και οικονομικού 

έτους 2017, ως κατωτέρω: 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1329.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                                

Κ.Α.  30-6142.0001. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο.  

2. Κ.Α. 1323.0004 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''IN-PREP"» προϋπολογισμού δαπάνης 

91.785,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων στους                                            

Κ.Α.  00-6495.0019 και 10-6422.0006  

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης  8.000 €  κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                

Κ.Α.  00-8242.0007 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-7331.0006 και τίτλο «Στεγάνωση δώματος δημοτικού ιατρείου στη Δ.Κ. Θεολόγου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, λόγω της έντονης υγρασίας στην οροφή και στους 

τοίχους του ιατρείου.              

2. Κ.Α 30-7335.0002 και τίτλο «Διασύνδεση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης με πράσινο ρεύμα για 

την κυκλοφοριακή βελτίωση τους» προϋπολογισμού δαπάνης 7.270 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.              

3. Κ.Α. 30-6142.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                                

Κ.Α.  1329.0001 

4. Κ.Α. 00-6495.0019 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα IN-PREP"» προϋπολογισμού δαπάνης  

81.785,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
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5. Κ.Α. 10-6422.0006 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για 

τις ανάγκες του προγράμματος "In-prep"» προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €,  κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 

Κ.Α. 4142.0007                  

2. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €,  κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.                  

3. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 22.000 €, κατά 22.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού.                  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  624.595,70€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 521/2017 απόφαση της Ο.Ε., μειώνεται κατά 215.010 €  και  το 

τελικό αποθεματικό είναι 409.585,70€ 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 227.195.928,31 

ΕΞΟΔΑ 226.786.342,61 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 409.585,70 

 
Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα 

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του  θέματος  της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας έκτακτης  συνεδρίασης. 

            

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          

 

Σάββας Διακοσταματίου                                                                                                             

Αντιδήμαρχος                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Παρασκευάς Δημήτριος 

3. Σταυρής Μιχάλης  

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  

5. Χατζηλαζάρου Μαρία 



   

 6 

 


