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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  28/12/ 2016  Έκτακτης Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016    Αριθ. Απόφασης: 1045/2016 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη  και 
ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Έκτακτη Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/108541/27-12-2016 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 παρ.5 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄87/2010), και  95  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
23. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

24.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

25.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

 27. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 28.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 31. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
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ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

  35. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

13.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

15.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

19.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)  

 

 
2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ (δικ/νος) 

8. . ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

3 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 10. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ( δικ/νος) 

5. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (δικ/νος) 11.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)  

 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου Ρόδου κ. Ε. Κορναρόπουλος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
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Θ Ε Μ Α 1.1 : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου 
προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016, αρ. 
Απόφασης 531/2016 Οικονομικής Επιτροπής .    

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 531/2016 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής και την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ. 
2/109117/28-12-2016, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
O ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση 
του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/108386/23-12-2016, ως εξής: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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 0611 και τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 
25 Ν. 1828/89).» προϋπολογισμού δαπάνης 12.216.222,00 €, κατά 
949,68 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του 
τμ. Ταμείου.(Αναγγελία πίστωσης 125172/14-12-2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 
2.  Κ.Α 0612 και τίτλο «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων 
προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 19.143 €, κατά 689,76 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου.(Αναγγελία 
πίστωσης 127983/20-12-2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 
3.  Κ.Α 0613  και τίτλο «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και 
Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου.» προϋπολογισμού  
δαπάνης  7.819.200,00 €, κατά 868.800,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
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στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου.(Αναγγελία πίστωσης 
125942/15-12-2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 
4.  Κ.Α 0619.0006  και τίτλο «Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου 
παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.477.116 €, κατά 0,19 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.(Αναγγελία πίστωσης 123267/9-12-2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 
5.  Κ.Α 0619.0007  και τίτλο «Εσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση 
μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  32.074,61 €, κατά 31.968,93 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου.(Αναγγελία 
πίστωσης 125967/15-12-2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 
6.   Κ.Α. 4214.0001  και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 103.700,04 €, κατά 100.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 30-7323.0090 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 280.000 €, κατά  60.000 €  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. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7333.0089 και τίτλο «Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. 
Ασκληπείου» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για να βελτιωθεί η 
ασφαλτόστρωση στην Δ.Κ. Ασκληπείου. 
2. Κ.Α 40-7421.0009 και τίτλο «Επανυποβολή απαλλοτρίωσης ακινήτων 
εντός σχεδίου πόλεως μετά από άρση.» προϋπολογισμού δαπάνης 132.000 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 
 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 0311 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 
1828/89).» προϋπολογισμού δαπάνης 17.356.255,00 € κατά 270.500 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α  0715  και τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 
15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).» προϋπολογισμού 
δαπάνης 330.412 € κατά 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α  2114  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
αποχέτευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € κατά 10.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ:  305.500 € 
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Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α. 0111.0001 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 
192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  580.000 €, κατά  
30.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
2.  Κ.Α. 0111.0014 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €, κατά  2.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
3.  Κ.Α. 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων 
δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  110.640 €, κατά  10.000 €  
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
4.  Κ.Α. 0461.0001  και τίτλο «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
(άρθρο 3 Ν. 1080/80).» προϋπολογισμού δαπάνης  404.000 €, κατά  
10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
5.  Κ.Α. 0468 και τίτλο «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-
20/10/1958).» προϋπολογισμού δαπάνης  53.000 €, κατά  10.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
6.  Κ.Α. 0511  και τίτλο «Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 
Ν. 1080/80).» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 500 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
7.  Κ.Α. 0521.0001  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής 
ΑΣΓΟΥΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, κατά  1.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
8.  Κ.Α. 0523  και τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 
Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)» προϋπολογισμού δαπάνης  
210.000 €, κατά  35.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
9.  Κ.Α. 0526.0001  και τίτλο «Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών 
δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 
(ΦΕΚ 497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης  14.500 €, κατά  1.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
10.  Κ.Α. 0527.0002  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Παραδεισίου από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 €, κατά 1.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
11.  Κ.Α. 0527.0007  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νικολάου 
από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 1.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
12.  Κ.Α. 0527.0015  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Κολυμπίων από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, κατά  1.000 €  με 
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μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
13.  Κ.Α. 0527.0018  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης  6.500 €, κατά  500 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
14.  Κ.Α. 0713.0001  και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 
25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης  54.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
15.  Κ.Α. 0718.0001  και τίτλο «Εσοδα απο Καζινο Ροδου Α.Ε» 
προϋπολογισμού δαπάνης  350.000,00€, κατά 70.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
16.  Κ.Α. 1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 
χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  669.870€, κατά 20.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
17.  Κ.Α. 1512.0005  και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων 
(Διοικητικές)» προϋπολογισμού δαπάνης  57.000 €, κατά  10.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
18.  Κ.Α. 1512.0006  και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων 
(Στάθμευση)» προϋπολογισμού δαπάνης  39.000 €, κατά  2.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
19.  Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών 
διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)» προϋπολογισμού δαπάνης  41.000 €, 
κατά  5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
20.  Κ.Α. 1513.0002 και τίτλο «Πρόστιμα φόρων ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  500 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
21.  Κ.Α. 1513.0003 και τίτλο «Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης  35.000 €, κατά  7.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
22.  Κ.Α. 1519.0001 και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων 
(αρθ.6&7 ν.1080/1980 αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  30.000,00  €, κατά  6.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
23.  Κ.Α. 1519.0002 και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών ακαθαρίστων εσόδων 
(αρθ.6&7 ν.1080/1980 αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  20.500 €, κατά  5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
24.  Κ.Α. 1519.0009 και τίτλο «Πρόστιμα από ΤΑΠ» προϋπολογισμού 
δαπάνης  76.000 €, κατά  8.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
25.  Κ.Α. 1693.0002  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τέλεση γάμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  73.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
26.  Κ.Α. 1699.0002  και τίτλο «Λοιπά έκτακτα έσοδα» προϋπολογισμού 
δαπάνης  1.000 €, κατά  7.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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27.  Κ.Α. 2115  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.» 
προϋπολογισμού δαπάνης  64.500 €, κατά  8.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
28.  Κ.Α. 2118.0001  και τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης  129.028,44 €, κατά  5.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
29.  Κ.Α. 2118.0002  και τίτλο «Τακτικά έσοδα απο τέλους 
παρεπιδημούντων επιτηδευματιών» προϋπολογισμού δαπάνης  158.000 €, 
κατά  30.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
30.  Κ.Α. 2211.0001  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης 
στάθμευσης» προϋπολογισμού δαπάνης  25.000 €, κατά  3.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
31.  Κ.Α. 2211.0003  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων 
(στάθμευση)» προϋπολογισμού δαπάνης  5.500 €, κατά  4.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
32.  Κ.Α. 2211.0007  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης  45.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
33.  Κ.Α. 2212.0002  και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών 
κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  80.638 €, κατά  3.000 €  
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  305.500 € 

 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Mείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.283.406 €, κατά 28.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, λόγω 
του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους.           
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ : 28.000 € 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 20-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 16.000 €, κατά 10.000€  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 20-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 45.000 €, κατά 10.000€  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 20-6042.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
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προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά 8.000€  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ : 28.000 € 
                             
Το αρχικό αποθεματικό είναι  892.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά                      870.408,56 €  και το τελικό 
αποθεματικό είναι 1.762.921,69 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 223.700.956,38 

 
ΕΞΟΔΑ 

 
221.938.034,69 

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
1.762.921,69 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας 
Καλογήρου Παρασκευής  και της Δ/τριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης 

κας Κολεζάκη Μαρίας) 
                                          

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με 
αριθ. πρωτ.: 2/108684/27-12-2016 συμπληρωματική εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
2/108386/23-12-2016 εισήγησης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του 
ετήσιου προγράμματος δράσης», ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/108386/23-12-2016 
εισήγησης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού  
προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης.   
 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  2113  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € κατά 2.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ:  2.000 € 
 
Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0412 και τίτλο «Δικαίωμα ενταφιασμού.» προϋπολογισμού δαπάνης  
29.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  2.000 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  892.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/108386/23-12-
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2016 εισήγηση, αυξάνεται κατά 870.408,56 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 
1.762.921,69 € 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 

ΕΣΟΔΑ 223.700.956,38 

 
ΕΞΟΔΑ 

 
221.938.034,6 

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
1.762.921,69 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας 
Καλογήρου Παρασκευής  και της Δ/ντριας 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.: 2/108386/23-12-2016 του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ρόδου, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/108684/27-12-2016 συμπληρωματική εισήγηση 
του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της  Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  

• 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. 
 
Συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ. 2/109117/28-12-2016 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 
Ν. 1828/89).» προϋπολογισμού δαπάνης 17.268.255,00 € κατά 40.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. (Συνολικό ποσό μείωσης:310.500 € (270.500 + 
40.000)), λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή της εισήγησης 
2/108386/23-12-2016 
2. Κ.Α  0311.0002  και τίτλο «Τέλη Καθαριότητας απο ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΛΤΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 30.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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3.  Κ.Α  0311.0003  και τίτλο «Εσοδα απο ΧΥΤΑ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 48.000 € κατά 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α  2111.0001  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000 € κατά 22.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ:  100.000 € 
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» 
προϋπολογισμού δαπάνης  17.454 €, κατά 100.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από  αίτημα του τμ. Ταμείου.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  100.000 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  892.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στις υπ΄αρ. 2/108386/23-12-
2016, 2/108684/27-12-2016 εισηγήσεων, αυξάνεται κατά 870.408,56 €  και το 
τελικό αποθεματικό είναι 1.762.921,69 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

 
    
223.700.956,38 
 

 
ΕΞΟΔΑ 

 
    
221.938.034,69 
                    

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

      
1.762.921,69 

 
 
 

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

Ο Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου κ. Α. Γιαννικουρής, ο 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Παπουράς και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ.Στ.Δράκος,  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος.   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση,  τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
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άρθρου 93  του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

του Σώματος , 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με 
επικεφαλής τον κ. Ε. Καρίκη και της ανεξάρτητης Δημοτικής 
Συμβούλου κας. Αικ.Μπιλλιά οι οποίοι ψήφισαν « παρών», των 
μελών της παράταξης « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  με επικεφαλής τον 
κ. Χ. Χατζηευθυμίου, των μελών της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη και του επικεφαλής 
της παράταξης    « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσου οι οποίοι 
ψήφισαν « κατά»  
 
Εγκρίνει την Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού 
έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 531/2016 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αριθ. 2/109117/2016 
συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών, η οποία έχει ως 
ακολούθως:  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 0611 και τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 
(άρθρο 25 Ν. 1828/89).» προϋπολογισμού δαπάνης 12.216.222,00 
€, κατά 949,68 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από αίτημα του τμ. Ταμείου.(Αναγγελία πίστωσης 125172/14-12-
2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 
2. Κ.Α 0612 και τίτλο «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων 
προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 19.143 €, κατά 689,76 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. 
Ταμείου.(Αναγγελία πίστωσης 127983/20-12-2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 
3. Κ.Α 0613  και τίτλο «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και 
Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.819.200,00 €, κατά 868.800,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. 
Ταμείου.(Αναγγελία πίστωσης 125942/15-12-2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 
4. Κ.Α 0619.0006  και τίτλο «Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου 
παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.477.116 €, κατά 
0,19 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.(Αναγγελία πίστωσης 123267/9-12-2016 
Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 
5. Κ.Α 0619.0007  και τίτλο «Εσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση 
μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.» 
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προϋπολογισμού  δαπάνης  32.074,61 €, κατά 31.968,93 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. 
Ταμείου.(Αναγγελία πίστωσης 125967/15-12-2016 Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ) 
6.  Κ.Α. 4214.0001  και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 103.700,04 €, κατά 100.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 30-7323.0090 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 280.000 €, κατά  60.000 €  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. 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 30-7333.0089 και τίτλο «Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. 
Ασκληπείου» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για να βελτιωθεί 
η ασφαλτόστρωση στην Δ.Κ. Ασκληπείου. 
2. Κ.Α 40-7421.0009 και τίτλο «Επανυποβολή απαλλοτρίωσης 
ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως μετά από άρση.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 132.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 
 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 
(άρθρο 25 Ν. 1828/89).» προϋπολογισμού δαπάνης 17.268.255 € 
κατά 310.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α  0715  και τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του 
άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).» 
προϋπολογισμού δαπάνης 330.412 € κατά 25.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α  2114  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
αποχέτευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € κατά 10.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
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4. Κ.Α  2113  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € κατά 2.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α  0311.0002  και τίτλο «Τέλη Καθαριότητας απο ΔΕΗ-ΟΤΕ-
ΕΛΤΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 30.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
6.  Κ.Α  0311.0003  και τίτλο «Εσοδα απο ΧΥΤΑ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 48.000 € κατά 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α  2111.0001  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000 € κατά 
22.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 407.500 € 
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 0111.0001 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 
192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  580.000 €, 
κατά  30.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 0111.0014 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €, κατά  2.000 
€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων 
δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  110.640 €, κατά  
10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 0461.0001  και τίτλο «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
(άρθρο 3 Ν. 1080/80).» προϋπολογισμού δαπάνης  404.000 €, κατά  
10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 0468 και τίτλο «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 
24/9-20/10/1958).» προϋπολογισμού δαπάνης  53.000 €, κατά  
10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α. 0511  και τίτλο «Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 
10 Ν. 1080/80).» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 500 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α. 0521.0001  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής 
ΑΣΓΟΥΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, κατά  1.000 €  με 
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μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α. 0523  και τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 
Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  210.000 €, κατά  35.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α. 0526.0001  και τίτλο «Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς 
παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της 
ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης  14.500 
€, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α. 0527.0002  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού 
Παραδεισίου από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 €, κατά 
1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α. 0527.0007  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου 
Νικολάου από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 
1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α. 0527.0015  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Κολυμπίων 
από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, κατά  1.000 €  
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α. 0527.0018  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας 
από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης  6.500 €, κατά  500 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
14.  Κ.Α. 0713.0001  και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης  54.000 
€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α. 0718.0001  και τίτλο «Εσοδα απο Καζινο Ροδου Α.Ε» 
προϋπολογισμού δαπάνης  350.000,00€, κατά 70.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α. 1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» 
προϋπολογισμού δαπάνης  669.870€, κατά 20.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α. 1512.0005  και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών 
τμημάτων (Διοικητικές)» προϋπολογισμού δαπάνης  57.000 €, κατά  
10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α. 1512.0006  και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών 
τμημάτων (Στάθμευση)» προϋπολογισμού δαπάνης  39.000 €, κατά  
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2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο «Πρόστιμα για παραβάσεις 
φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  41.000 €, κατά  5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α. 1513.0002 και τίτλο «Πρόστιμα φόρων ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  500 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α. 1513.0003 και τίτλο «Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης  35.000 €, κατά  7.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α. 1519.0001 και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων 
(αρθ.6&7 ν.1080/1980 αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» 
προϋπολογισμού δαπάνης  30.000,00  €, κατά  6.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α. 1519.0002 και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών ακαθαρίστων 
εσόδων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» 
προϋπολογισμού δαπάνης  20.500 €, κατά  5.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α. 1519.0009 και τίτλο «Πρόστιμα από ΤΑΠ» προϋπολογισμού 
δαπάνης  76.000 €, κατά  8.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α. 1693.0002  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τέλεση 
γάμων» προϋπολογισμού δαπάνης  73.000 €, κατά  2.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α. 1699.0002  και τίτλο «Λοιπά έκτακτα έσοδα» 
προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, κατά  7.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α. 2115  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 
περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης  64.500 €, κατά  8.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
28. Κ.Α. 2118.0001  και τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης  129.028,44 €, κατά  5.000 €  
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
29. Κ.Α. 2118.0002  και τίτλο «Τακτικά έσοδα απο τέλους 
παρεπιδημούντων επιτηδευματιών» προϋπολογισμού δαπάνης  
158.000 €, κατά  30.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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30. Κ.Α. 2211.0001  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης 
στάθμευσης» προϋπολογισμού δαπάνης  25.000 €, κατά  3.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α. 2211.0003  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών 
τμημάτων (στάθμευση)» προϋπολογισμού δαπάνης  5.500 €, κατά  
4.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α. 2211.0007  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής 
Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης  45.000 €, κατά  2.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α. 2212.0002  και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών 
κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  80.638 €, κατά  
3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α. 0412 και τίτλο «Δικαίωμα ενταφιασμού.» προϋπολογισμού 
δαπάνης  29.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α. 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 
τράπεζες» προϋπολογισμού δαπάνης  17.454 €, κατά 100.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από  αίτημα του τμ. 
Ταμείου.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  407.500 € 

 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Mείωση πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 8.283.406 €, κατά 28.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού, λόγω του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έως το 
τέλος του έτους.           
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ : 28.000 € 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 20-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 16.000 €, κατά 10.000€  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
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2. Κ.Α. 20-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 45.000 €, κατά 10.000€  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 20-6042.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά 8.000€  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ : 28.000 € 
                             
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  892.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά 870.408,56 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 
1.762.921,69 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού 
διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ 

 
    
223.700.956,38 
 

 
ΕΞΟΔΑ 

 
    
221.938.034,69 
                    

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

      
1.762.921,69 

 
 
              
 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 


