
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  25/11/ 2016  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016    Αριθ. Απόφασης: 901/2016 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση ,   το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    

Δημάρχου    Ρόδου        κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/97797/18-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          

κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 

νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος  

27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

6.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.   ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

 

35. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-    



Αντιδήμαρχος  

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

 37.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

18.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

 

19.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  

21. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

   

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νη) 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας (δικ/νος) (δικ/νος) 

 

 

2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος) 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

3. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

(δικ/νος) 

7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

4.  ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) 

 9. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

(δικ/νη) 

 
Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου Ρόδου κ. Ε.Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του 
Δ.Ρ. κ.Εμμανουήλ Στάγκας . 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 

Θ Ε Μ Α 2.1: Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση 

Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος 
δράσης, οικονομικού έτους 2016 (Αρ.Απόφασης Ο.Ε 

434/2016 και συμπληρωματική αυτής 466/2016). 

 



   O Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα 

θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’αριθ. 434/2016 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα, καθώς και την συμπληρωματική 

αυτής με αρ. 466/2016, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως ακολούθως: 
 

Αρ.Απόφασης Ο.Ε 434/9.11.2016. 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του 

τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/93416/04-11-2016, καθώς και την 
συμπληρωματική εισήγηση αυτής με αρ. πρωτ.: 2/94560/09-11-2016, ως 

κατωτέρω: 
«ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους  
2016. 

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 και επιχειρησιακού 
προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται 

αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α. 0614  και τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).» 

προϋπολογισμού δαπάνης  846.480 €, κατά  282.160 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. (Αναγγελία 

Πίστωσης Τ.Π.& Δανείων 108551/2-11-2016). Έγινε ισόποση αύξηση στον 
Κ.Α. 00-6711.0001 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων  
1. Κ.Α. 15-7133.0003 και τίτλο «Ηλεκτρικές συσκευές» προϋπολογισμού 

δαπάνης 15.000 €, κατά  500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών, για το λόγο ότι δεν 
θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους. 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-6262.0008 και τίτλο «Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών, λόγω επικινδυνότητας από επερχόμενες βροχοπτώσεις. 
2. Κ.Α 30-6262.0009 και τίτλο «Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. Αφάντου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 



αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, λόγω επικινδυνότητας από επερχόμενες βροχοπτώσεις. 

3. Κ.Α 30-6262.0010 και τίτλο «Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. Καλλιθέας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, λόγω επικινδυνότητας από επερχόμενες βροχοπτώσεις. 
4. Κ.Α 30-7326.0073 και τίτλο «Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα 

της Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 32.865 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, για την προστασία του συγκεκριμένου χώρου 
θεωρείται απαραίτητη η περίφραξη του. 
5. Κ.Α 30-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου van» 

προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. 
6. Κ.Α 10-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια Συσκευών Firewall για 
Eπέκταση Yφιστάμενου Συστήματος Ασφαλείας Δικτύων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 8.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, για την 

προστασία του δικτύου από κακόβουλα λογισμικά. 
7. Κ.Α 70-6671.0006 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για το 2016» 

προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ τμ. Τροχαίου Υλικού και 
Μηχανημάτων, λόγω των προκυπτουσών αναγκών.  

8. Κ.Α 70-6672.0010 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων για το 2016» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ τμ. 
Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, λόγω των προκυπτουσών αναγκών. 
 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 35-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 153.450 €, κατά  6.000 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Η αύξηση της πίστωσης του ανωτέρου Κ.Α. γίνεται 
προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες της, για ολόκληρο το οικ. έτος 

2016, που προέκυψαν λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας στον τρόπο 
υπολογισμού των αποδοχών. 

2. Κ.Α. 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού 

δαπάνης 100.000 €, κατά  100.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
προκειμένου να αποζημιωθούν λόγω απαλλοτρίωσης, εμπλεκόμενες 

ιδιοκτησίες στην πράξη εφαρμογής Σορωνής. 
3. Κ.Α 00-6711.0001 και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 846.480 €, κατά 282.160 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 
4. Κ.Α. 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών» προϋπολογισμού δαπάνης  25.000 €, κατά  
5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες 
μετακίνησης για ολόκληρο το οικ. έτος 2016.   



5. Κ.Α. 10-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, κατά  

3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες 

μετακίνησης για ολόκληρο το οικ. έτος 2016.   
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 

Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 30-7323.0090 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 

ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 385.000 €, κατά 103.400 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών, για το λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του 
έτους. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  103.400 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7326.0071 και τίτλο «Αντιστήριξη πρανών στην Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
για την αποφυγή κατολισθήσεων. 

2. Κ.Α 30-7326.0072 και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, για το σωστό προσανατολισμό των κατοίκων και επισκεπτών 

του νησιού μας. 
3. Κ.Α 30-7335.0006 και τίτλο «Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών 
Δημοτικού Φωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, προκειμένου να αντικατασταθούν οι κατεστραμμένοι 

ιστοί Δημοτικού Φωτισμού. 
4. Κ.Α 30-7335.0007 και τίτλο «Τοποθέτηση και εγκατάσταση πινάκων 
(pilar) για δίκτυα ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκειμένου να αντικατασταθούν 

οι κατεστραμμένοι πίνακες στα δίκτυα Δημοτικού Φωτισμού. 
5. Κ.Α 30-7336.0047 και τίτλο «Συντήρηση φράγματος των επτά πηγών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, προκειμένου να καθαρισθεί το φράγμα. 

6. Κ.Α 30-7333.0088 και τίτλο «Συντήρηση οδού στην περιοχή Κούκη της 
Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.600 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα της οδού προς 
την περιοχή Κούκη. 

7. Κ.Α 30-7335.0008 και τίτλο «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων 
φωτιστικών σωμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, προκειμένου να συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν 
τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:   103.400  € 



ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 

αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά της 18ης Ιουνίου 
στις Δημοτικές Ενότητες Ν.Ρόδου & Αταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 70-6474.0001 και τίτλο «Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων 

για τα πυροσβεστικά κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 
ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α.  5129  και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 6.786.918 €, κατά 3.638.821,92 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α.  5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 111.468,90 €, κατά 111.468,90 € με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  3.750.290,82 € 
 

Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 

έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.076.435,08 €, κατά 3.638.821,92 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.253.061,67 €, κατά 111.468,90 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  3.750.290,82 € 
 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.349.778,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά  319.265 €  και το τελικό αποθεματικό είναι   
1.030.513,13 € 

 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 

εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 222.670.941,09 

 
                   

221.640.427,96 



ΕΞΟΔΑ 

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
  1.030.513,13 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου κ. Διακοσταματίου Σάββα, 
της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Κλαδογένη 

Ανθούλας  και της Δ/τριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης κας Κολεζάκη 
Μαρίας) 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
«ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/93416/4-11-2016 εισήγησης 

αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του 
ετήσιου προγράμματος δράσης.   

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 

και σωματεία» προϋπολογισμού  δαπάνης 410.000,00 €, κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πρωτογενούς Τομέα.  

 
ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1.  Κ.Α. 0621.0001  και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 
(αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 του ν 3852/10)» προϋπολογισμού δαπάνης  

11.879.055,00 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Υγείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.000 € 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α. 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» 

προϋπολογισμού δαπάνης                 60.000 €, κατά 1.000  €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, διότι αυξήθηκε ο αριθμός των δικαιούχων 

που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο επίδομα. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.000 € 

 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.349.778,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/93416/4-11-

2016 εισήγηση, μειώνεται κατά  329.265€  και το τελικό αποθεματικό είναι 
1.020.513,13€ 

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

 

 
ΕΣΟΔΑ 222.671.941,09 

 
ΕΞΟΔΑ 

                   
221.651.427,96 



 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
   1.020.513,13 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου κ. Διακοσταματίου Σάββα, 
της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Κλαδογένη 

Ανθούλας  και της Δ/τριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης κας Κολεζάκη 

Μαρίας) 
 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/93416/04-11-2016 του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Ρόδου, καθώς και την με αρ. πρωτ.: 2/94560/09-11-2016 
συμπληρωματική εισήγηση. 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
      Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του 
Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου Προγράμματος δράσης 

οικονομικού έτους 2016,  
 

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

 

 
Αρ.Απόφασης Ο.Ε 466/2016 (Συμπληρωματική). 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του 
τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/97822/18-11-2016, ως κατωτέρω: 
 «ΘΕΜΑ: Σχέδιο αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους  
2017. 
 

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 και ετήσιου προγράμματος 

δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν 
επείγοντα χαρακτήρα. 



ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α  1328.0035  και τίτλο «Ολοκλήρωση - αποκατάσταση κτιριακού 
συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου(ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ)» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000 €, κατά 25.506,73 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού & Οργάνωσης. (ΑΔΑ Απόφασης Χρηματοδότησης: 

ΩΖΔΥ4653Ο7-ΠΥ0). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-
7341.0051 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Ολοκλήρωση - αποκατάσταση κτιριακού 

συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 25.506,73 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 
στον Κ.Α. 1328.0035. 
 

Αύξηση πιστώσεων 
 1. Κ.Α. 30-7326.0074 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη 

πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για την ασφάλεια των κατοίκων από 
πιθανές κατολισθήσεις. 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-7331.0029 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 131.900 €, κατά 48.200 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών, για το λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του 
έτους. 

2. Κ.Α 30-7323.0090 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 385.000 €, κατά 1.600 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών, για το λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του 

έτους. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  49.800 € 
 

Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 15-7331.0037 και τίτλο «Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 48.200,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών για την συντήρηση των σχολείων μέσα στην πόλη της Ρόδου. 

 2. Κ.Α 30-7336.0048 και τίτλο «Συντήρηση, επιδιόρθωση βλαβών και 
βελτίωση της λειτουργίας κόμβων φωτεινής σηματοδότησης» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, για την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης των βλαβών. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  49.800  € 
 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 



 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 2111.0001 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 210.000 € κατά 60.000 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προσόδων.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  60.000,00  € 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 2111.0002 και τίτλο «Έσοδα υπηρεσίας αεροδρομίου» 
προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προσόδων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:   60.000,00 € 
 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.349.778,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, και τις εγγραφές            στην υπ΄αρ. 434/2016 απόφαση της Ο.Ε, 
μειώνεται κατά  389.265€  και το τελικό αποθεματικό είναι  960.513,13 € 

 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 

εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 222.697.447,82 

 
ΕΞΟΔΑ 

                   
221.736.934,69 

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
     960.513,13 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών 

Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας και της Δ/τριας Προγραμματισμού & 
Οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας) 

 
    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/97822/18-11-2016 του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Ρόδου,  
 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

      Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του 

Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου Προγράμματος δράσης 
οικονομικού έτους 2016,  

 
και, Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Δήμου Ρόδου, όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 



  

 

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

αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών,  τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93  του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του Σώματος , 

 Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

κ.Κ.Πότσος , ο Αντιπρόεδρος  κ.Σ.Στάγκας και οι  Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης, Ε.Ατσίδη, Ι.Περδίκης, Α.Παπουράς 

ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία  
Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με 

επικεφαλής τον κ. Ε. Καρίκη οι οποίοι ψήφισαν «παρών», των μελών 

της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  με επικεφαλής τον           
κ. Χ. Χατζηευθυμίου, των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ.Γ.Υψηλάντη  οι οποίοι ψήφισαν  « κατά»   
 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ.Α.Σπανός ψήφισε «θετικά» 

  
Εγκρίνει την Αναμόρφωση  προϋπολογισμού τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού 
έτους 2016, σύμφωνα με τις  υπ΄αριθ. 434/2016 και 466/2016 

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων  

 

1.  Κ.Α. 0614  και τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 

Ν. 1946/91).» προϋπολογισμού δαπάνης  846.480 €, κατά  282.160 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. Ταμείου. (Αναγγελία Πίστωσης Τ.Π.& Δανείων 108551/2-11-
2016). Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. 00-6711.0001 

2. Κ.Α  1328.0035  και τίτλο «Ολοκλήρωση - αποκατάσταση 
κτιριακού συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου(ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΑΙΓΑΙΟΥ)» προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000 €, κατά 25.506,73 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης. (ΑΔΑ Απόφασης 
Χρηματοδότησης: ΩΖΔΥ4653Ο7-ΠΥ0). Έγινε ισόποση εγγραφή 

εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0051 
 



ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων  
 

1. Κ.Α. 15-7133.0003 και τίτλο «Ηλεκτρικές συσκευές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά  500 €  με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών, για 
το λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους. 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 

 
1. Κ.Α 30-6262.0008 και τίτλο «Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, λόγω επικινδυνότητας από επερχόμενες 
βροχοπτώσεις. 

2. Κ.Α 30-6262.0009 και τίτλο «Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. 

Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, λόγω επικινδυνότητας από επερχόμενες 
βροχοπτώσεις. 

3. Κ.Α 30-6262.0010 και τίτλο «Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, λόγω επικινδυνότητας από επερχόμενες 

βροχοπτώσεις. 
4. Κ.Α 30-7326.0073 και τίτλο «Περίφραξη χώρου στην περιοχή 

Λειβάδα της Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 32.865 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για την προστασία του 
συγκεκριμένου χώρου θεωρείται απαραίτητη η περίφραξη του. 

5. Κ.Α 30-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου van» 

προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών του 
Δήμου. 

6. Κ.Α 10-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια Συσκευών Firewall για 
Eπέκταση Yφιστάμενου Συστήματος Ασφαλείας Δικτύων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 8.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και νέων 

τεχνολογιών, για την προστασία του δικτύου από κακόβουλα 
λογισμικά. 

7. Κ.Α 70-6671.0006 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για το 
2016» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ τμ. Τροχαίου Υλικού και 
Μηχανημάτων, λόγω των προκυπτουσών αναγκών.  

8. Κ.Α 70-6672.0010 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων για το 2016» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €, με 



μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ 

τμ. Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, λόγω των προκυπτουσών 
αναγκών. 

9. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Ολοκλήρωση - αποκατάσταση 
κτιριακού συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 25.506,73 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης. 

Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0035. 
 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 35-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 153.450 €, κατά  6.000 €  

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού. Η αύξηση της πίστωσης του ανωτέρου Κ.Α. 

γίνεται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες της, για ολόκληρο το 

οικ. έτος 2016, που προέκυψαν λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας 
στον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών. 

2. Κ.Α. 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων 
και επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» 

προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά  100.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, προκειμένου να αποζημιωθούν λόγω 
απαλλοτρίωσης, εμπλεκόμενες ιδιοκτησίες στην πράξη εφαρμογής 

Σορωνής. 
3. Κ.Α 00-6711.0001 και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 846.480 €, κατά 282.160 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 

4. Κ.Α. 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών» προϋπολογισμού δαπάνης  25.000 €, κατά  

5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι 
δαπάνες μετακίνησης για ολόκληρο το οικ. έτος 2016.   

5. Κ.Α. 10-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, 

κατά  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι 

δαπάνες μετακίνησης για ολόκληρο το οικ. έτος 2016.   
6. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 

συλλόγους και σωματεία» προϋπολογισμού  δαπάνης 410.000,00 €, 
κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα.  
7. Κ.Α. 30-7326.0074 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου για την 

αντιστήριξη πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 60.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για 

την ασφάλεια των κατοίκων από πιθανές κατολισθήσεις. 



 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 
 

Μείωση πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 30-7323.0090 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως 

Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 385.000 €, κατά 103.400 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για το λόγο ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους. 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  103.400 € 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 30-7326.0071 και τίτλο «Αντιστήριξη πρανών στην Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών για την αποφυγή κατολισθήσεων. 

2. Κ.Α 30-7326.0072 και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, για το σωστό προσανατολισμό των κατοίκων 
και επισκεπτών του νησιού μας. 

3. Κ.Α 30-7335.0006 και τίτλο «Αντικατάσταση κατεστραμμένων 
ιστών Δημοτικού Φωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκειμένου να 

αντικατασταθούν οι κατεστραμμένοι ιστοί Δημοτικού Φωτισμού. 

4. Κ.Α 30-7335.0007 και τίτλο «Τοποθέτηση και εγκατάσταση 
πινάκων (pilar) για δίκτυα ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 7.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

προκειμένου να αντικατασταθούν οι κατεστραμμένοι πίνακες στα 
δίκτυα Δημοτικού Φωτισμού. 

5. Κ.Α 30-7336.0047 και τίτλο «Συντήρηση φράγματος των επτά 
πηγών» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών, προκειμένου να καθαρισθεί το φράγμα. 

6. Κ.Α 30-7333.0088 και τίτλο «Συντήρηση οδού στην περιοχή 
Κούκη της Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.600 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκειμένου να 

αποκατασταθεί η βατότητα της οδού προς την περιοχή Κούκη. 



7. Κ.Α 30-7335.0008 και τίτλο «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση 

νέων φωτιστικών σωμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκειμένου να 
συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά 

σώματα. 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:   103.400  € 
 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Μείωση πιστώσεων 

 
1. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για 

την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά της 18ης 

Ιουνίου στις Δημοτικές Ενότητες Ν.Ρόδου & Αταβύρου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 

 
1. Κ.Α 70-6474.0001 και τίτλο «Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών 

δράσεων για τα πυροσβεστικά κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων  

 
1. Κ.Α.  5129  και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.786.918 €, κατά 3.638.821,92 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α.  5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 111.468,90 €, κατά 111.468,90 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού. 

 



ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  3.750.290,82 € 

 
Αύξηση πιστώσεων 

 
1. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για 
επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 6.076.435,08 €, 

κατά 3.638.821,92 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.253.061,67 €, κατά 111.468,90 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  3.750.290,82 € 

 
ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 

 
1.  Κ.Α. 0621.0001  και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών 

επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 του ν 3852/10)» 
προϋπολογισμού δαπάνης  11.879.055,00 €, κατά  1.000 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.000 € 

                                             

                                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 

 
1. Κ.Α. 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» 

προϋπολογισμού δαπάνης                 60.000 €, κατά 1.000  €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, διότι αυξήθηκε ο αριθμός 
των δικαιούχων που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο επίδομα. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.000 € 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 

 
Μείωση πιστώσεων 

 



1. Κ.Α 15-7331.0029 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων πόλεως 

Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 131.900 €, κατά 48.200 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για το λόγο ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους. 

2. Κ.Α 30-7323.0090 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως 

Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 385.000 €, κατά 1.600 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για το λόγο ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους. 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  49.800 € 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 

 

 1. Κ.Α 15-7331.0037 και τίτλο «Επισκευές σχολικών κτιρίων 
πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 48.200,00 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για την συντήρηση των 

σχολείων μέσα στην πόλη της Ρόδου. 
 2. Κ.Α 30-7336.0048 και τίτλο «Συντήρηση, επιδιόρθωση βλαβών 

και βελτίωση της λειτουργίας κόμβων φωτεινής σηματοδότησης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, για την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης των βλαβών. 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  49.800  € 

 
ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Μείωση πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 2111.0001 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 210.000 € κατά 

60.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προσόδων.  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  60.000,00  € 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 

 
1. Κ.Α. 2111.0002 και τίτλο «Έσοδα υπηρεσίας αεροδρομίου» 

προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προσόδων. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:   60.000,00 € 



 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.349.778,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά  389.265€  και το τελικό αποθεματικό είναι  

960.513,13 € 
 

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

 

 

ΕΣΟΔΑ 222.697.447,82 

 
ΕΞΟΔΑ 

                   
221.736.934,69 

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

     960.513,13 

 
  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


