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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  15/12/ 2016  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016    Αριθ. Απόφασης: 989/2016 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  15 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη  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.2/103522/8-12-2016 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 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

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

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 
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13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

    

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)  

 

 
2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

3 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

4.  ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

δικ/νος) 

5.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 11.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)  

 
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 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
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Θ Ε Μ Α 5.1: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος 
δράσης, οικονομικού έτους 2016, Αρ. Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής 499/2016.    

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 499/2016 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 
 
Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση 
του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/101824/02-12-2016, με την ταυτόχρονη 
διόρθωση ότι στην ανωτέρω εισήγηση εγγράφηκε εκ παραδρομής στον Κ.Α. 
Εσόδου 0451, ως προϋπολογισθέν ποσό, το ποσό 1.600.000€ αντί του 
ορθού 2.200.000€.  Η εν λόγω διόρθωση δεν προκαλεί καμιά μεταβολή στο 
αποθεματικό του προϋπολογισμού, και παρατίθεται η εισήγηση διορθωμένη 
ως εξής: 
 «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. 

 
ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
Μείωση πιστώσεων 
 1. Κ.Α 0111.0004 και τίτλο «Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 107.000 € κατά 107.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 0111.0009 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 10.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 0111.0012 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  
ΑΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
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4. Κ.Α 0125 και τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, 
άρθρο 16 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 1.100 € κατά 1.100 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων 
δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 150.640 € κατά 40.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 0411 και τίτλο «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 0412 και τίτλο «Δικαίωμα ενταφιασμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 
35.000 € κατά 6.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 0414 και τίτλο «Τέλος ανακομιδής.» προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000 € κατά 27.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 0417.0001 και τίτλο «Δικαιώματα Εκκκλησίας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 40.000 € κατά 19.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 0417.0002 και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 0417.0003 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 0417.0004 και τίτλο «Άδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α  0432.0001  και τίτλο «Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 862.498 € κατά 94.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α  0441.0001  και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 
2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 2.088.332 € κατά 180.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α  0452  και τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 
2539/97).» προϋπολογισμού δαπάνης 480.000 € κατά 40.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α  0462  και τίτλο «Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α  0521.0002  και τίτλο «Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής 
Ροδοπούλας» προϋπολογισμού δαπάνης 305.309 € κατά 280.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 0521.0003  και τίτλο «Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Αγίων 
Αποστόλων» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 9.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
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19. Κ.Α  0521.0004  και τίτλο «Πράξη εφαρμογής Σορωνής» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € κατά 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α  0521.0005  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής Δ.Δ 
Αρχαγγέλου (Χαράκι)» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € κατά 2.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α  0527.0003  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Παστίδας από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α  0527.0005  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αφάντου από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α  0527.0006  και τίτλο «Έσοδα Βρεφονηπιακού σταθμού Παλιάς 
Πόλης από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € κατά 8.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α  0527.0007  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νικολάου 
από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α  0527.0008  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Χρήστου Τσιγάντε 
από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α  0527.0009  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Β. Ηπείρου από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 6.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α  0527.0010  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Ροδιακής Επαυλης 
ΠΙΚΠΑ ΣΤ από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
28. Κ.Α  0527.0012  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νεκταρίου 
Φαληρακίου από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 
15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
29. Κ.Α  0527.0013  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Φανών απο 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α  0527.0016  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Νοσοκομείου από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α  0527.0017  και τίτλο «Έσοδα Δ' παιδικού σταθμού του πρώην 
Δ.Ροδίων (Ανάληψης)από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € 
κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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32. Κ.Α  0529.0001  και τίτλο «Εσοδα απο εισφορές ΚΑΠΗ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € κατά 5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α  0529.0005  και τίτλο «Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Δ.Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α  0529.0006  και τίτλο «Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Ιαλυσου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α  0716.0001  και τίτλο «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής 
αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001).» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 
€ κατά 13.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α  0718.0002  και τίτλο «Εκδοση αδειων μουσικης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 24.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
37. Κ.Α  0718.0003  και τίτλο «Εκδοση παραβολου ιθαγενειας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
38. Κ.Α  1512.0001  και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
39. Κ.Α  1512.0002  και τίτλο «Πρόστιμα παράβασης κανονισμού 
καθαριότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
40. Κ.Α  1513.0002  και τίτλο «Πρόστιμα φόρων ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 9.000 € κατά 6.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
41. Κ.Α  1513.0003  και τίτλο «Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 15.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
42. Κ.Α  1514.0001  και τίτλο «Πρόστιμα αυθαιρέτου ανέγερσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500 € κατά 500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
43. Κ.Α  1519.0001  και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων 
(αρθ.6&7 ν.1080/1980 αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 40.000 € κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
44. Κ.Α  1519.0003  και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
45. Κ.Α  1519.0006  και τίτλο «Πρόστιμα από παραβάσεις Μικροπωλητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
46. Κ.Α  1519.0007  και τίτλο «Πρόστιμα απο παραβάσεις του ν.3868/10 
για απαγόρευση καπνίσματος» προϋπολογισμού δαπάνης 100 € κατά 100 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
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47. Κ.Α  1613  και τίτλο «Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις» 
προϋπολογισμού δαπάνης 180.000 € κατά 180.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
48. Κ.Α  2119.0005  και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 24.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
49. Κ.Α 2119.0007 και τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-
20/10/1958, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € 
κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
50. Κ.Α 2119.0015 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
51. Κ.Α 2211.0001 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
52. Κ.Α 2211.0004 και τίτλο «Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € κατά 3.500 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
53. Κ.Α  2212.0006  και τίτλο «Πρόστιμα ΤΑΠ παρελθόντων ετών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 17.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
54. Κ.Α  2212.0007  και τίτλο «Πρόστιμα τελών καθαριότητας και 
φωτισμού παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 
25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  1.278.700 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
1. Κ.Α. 0512 και τίτλο «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 
1080/80).» προϋπολογισμού δαπάνης 195.230 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. (Αναγγελία πίστωσης 
Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ 118321/28-11-2016). 
2. Κ.Α. 1611 και τίτλο «Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς 
επιχειρήσεις» προϋπολογισμού δαπάνης  20 €,  με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 1693.0001 και τίτλο «Εσοδα απο εκμετάλευση εκδόσεων βιβλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  70 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Εσοδα για υπο του δήμου γενόμενες δαπάνες 
απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 
1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης  70 €,  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 0718.0006 και τίτλο «Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση και 
καταγραφή ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €,  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προσόδων.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α. 0111.0001  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 
ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  510.000 €, κατά  70.000 
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€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 0111.0006  και τίτλο «Μισθώματα από την χρήση Δημοτικών 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 0111.0008  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  25.000 €, κατά  10.000 
€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 0111.0010  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  4.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 0111.0013  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου  ΙΑΛΥΣΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  1.300 €, κατά  1.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α. 0122  και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, 
παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 16.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α. 0231  και τίτλο «Μισθώματα κινητών πραγμάτων» προϋπολογισμού 
δαπάνης  4.099 €, κατά  2.310 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α. 0451  και τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 
1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης  
2.200.000 €, κατά 250.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α. 0461.0002  και τίτλο «Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης 
Αιγιαλού (άρθο 13 ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης  475.000 €, 
κατά  45.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α. 0461.0003  και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης  900.000 €, κατά  15.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α. 0461.0004  και τίτλο «Τέλη χρήσης δικαώματος διεύλεσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α. 0464  και τίτλο «Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους 
χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90).» προϋπολογισμού δαπάνης  350.000 €, 
κατά 80.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α. 0468  και τίτλο «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-
20/10/1958).» προϋπολογισμού δαπάνης  23.000 €, κατά  30.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α. 0521.0001  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής 
ΑΣΓΟΥΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  2.000 €, κατά  3.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α. 0523  και τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος 
(άρθρο 34 του ν.1337/1983)» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, κατά  
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160.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
16. 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  12.000 €, κατά  2.500 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
17.  Κ.Α. 0527.0018  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης  4.000 €, κατά  2.500 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
18.  Κ.Α. 0713.0001  και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 
25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, κατά 4.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
19.  Κ.Α. 1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 
χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  519.870 €, κατά  150.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
20.  Κ.Α. 1512.0003  και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης  68.000 €, κατά  16.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α. 1512.0006 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων 
(Στάθμευση)» προϋπολογισμού δαπάνης  27.000 €, κατά  12.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών 
διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)» προϋπολογισμού δαπάνης  30.000 €, 
κατά  11.000 €  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  20.000,00  €, κατά  500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α. 1519.0009 και τίτλο «Πρόστιμα από ΤΑΠ» προϋπολογισμού 
δαπάνης  60.000 €, κατά  16.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α. 1522.0004  και τίτλο «Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98).» 
προϋπολογισμού δαπάνης  7.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α. 1693.0002  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τέλεση γάμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  70.000 €, κατά  3.000 €  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  62.000 €, κατά  2.500 €  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  81.028,44 €, κατά  48.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
29. Κ.Α. 2118.0002  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλους 
παρεπιδημούντων επιτηδευματιών» προϋπολογισμού δαπάνης  80.000 €, 
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κατά  78.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α. 2119.0003  και τίτλο «Δικαιώματα εμπορίας ποσίμων υδάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, κατά  1.500 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α. 2119.0008  και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  6.000 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α. 2119.0010  και τίτλο «Τροφεία δημοτικών παιδικών-
βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 
497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης  35.000 €, κατά  3.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α. 2211.0003  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων 
(στάθμευση)» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  2.500 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α. 2212.0002  και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών κοινοχρήστων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  43.638 €, κατά  37.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  1.278.700 € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 1. Κ.Α 4218.0001 και τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από Δημοτικές 
Επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 20.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

 
Αύξηση πιστώσεων  
1. Κ.Α  4124.0006  και τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0006 
2.  Κ.Α. 4214.0001  και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 83.700,04 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 1. Κ.Α. 0619.0004 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς 
μαθητών» προϋπολογισμού δαπάνης 100 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-8224.0006 και τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 
Δημοσίου» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4124.0006 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 1. Κ.Α 15-7331.0038 και τίτλο «Εργασίες συντήρησης στο 1ο Πειραματικό 
Σχολείο Πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.500 €, με μεταφορά 
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ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. Για την ασφάλεια των παιδιών του εν λόγω σχολείου 
πρέπει να γίνουν επισκευές ράβδων οπλισμού. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 30-7333.0069 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε 
συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως Ρόδου.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 52.970 €, κατά 2.700 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  2.700,00 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 30-7412.0002 και τίτλο «Δημιουργία αστικού πάρκου στο Δ.Δ. 
Πυλώνας» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.700 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 2.700,00 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  960.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 5.400          €  και το τελικό αποθεματικό είναι 
955.113,13 € 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

 
    
222.698.547,82 
 

 
ΕΞΟΔΑ 

 
    
221.743.434,69 
                    

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
       955.113,13 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών 
Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας και της Δ/τριας Προγραμματισμού & 

Οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας) 
                                       

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με 
αριθ. πρωτ.: 2/103343/07-12-2016 συμπληρωματική εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
2/101824/2-12-2016 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος 
δράσης», ως κατωτέρω: 
«ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/101824/2-12-2016 εισήγησης 
αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος 
και του ετήσιου προγράμματος δράσης.   
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία 
τέλη εσωτερικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  250.000 €, κατά 60.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  960.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη              και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 
2/101824/2-12-2016 εισήγηση μειώνεται κατά 65.400 €  και το τελικό 
αποθεματικό είναι 895.113,13 € 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 

ΕΣΟΔΑ     
222.698.547,82 
 

ΕΞΟΔΑ 
    
221.803.434,69 
                    

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
      895.113,13 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας 

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

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι στις ανωτέρω εισηγήσεις του 
τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου θα πρέπει να προστεθεί και η κάτωθι εγγραφή  ως 
προς τα έξοδα με την ανάλογη μεταβολή του αποθεματικού: 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6495.0013 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα ''Γαλάζιες 
Σημαίες"» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.400 €, κατά 2.600 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  960.513,13€ και μετά από την παραπάνω 
μεταβολή, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στις υπ΄ αρ. 2/101824/2-
12-2016, 2/103343/7-12-2016 εισηγήσεις, μειώνεται κατά  68.000€  και 
το τελικό αποθεματικό είναι 892.513,13 € 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 
ΕΣΟΔΑ     

222.698.547,82 
 

ΕΞΟΔΑ 
    
221.806.034,69 
                    

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       892.513,13 
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    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/101824/ 02-12-2016 του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ρόδου με την προφορική διόρθωση του Προέδρου, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/103343/07-12-2016 συμπληρωματική εισήγηση 
του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της  Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  

• Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
• 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, ως εξής: 
 
ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 1. Κ.Α 0111.0004 και τίτλο «Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 107.000 € κατά 107.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 0111.0009 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 10.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 0111.0012 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  
ΑΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 0125 και τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, 
άρθρο 16 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 1.100 € κατά 1.100 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων 
δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 150.640 € κατά 40.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 0411 και τίτλο «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 0412 και τίτλο «Δικαίωμα ενταφιασμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 
35.000 € κατά 6.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 0414 και τίτλο «Τέλος ανακομιδής.» προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000 € κατά 27.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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9. Κ.Α 0417.0001 και τίτλο «Δικαιώματα Εκκκλησίας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 40.000 € κατά 19.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 0417.0002 και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 0417.0003 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 0417.0004 και τίτλο «Αδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α  0432.0001  και τίτλο «Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 862.498 € κατά 94.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α  0441.0001  και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 
2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 2.088.332 € κατά 180.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α  0452  και τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 
2539/97).» προϋπολογισμού δαπάνης 480.000 € κατά 40.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α  0462  και τίτλο «Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α  0521.0002  και τίτλο «Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής 
Ροδοπούλας» προϋπολογισμού δαπάνης 305.309 € κατά 280.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 0521.0003  και τίτλο «Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Αγίων 
Αποστόλων» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 9.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α  0521.0004  και τίτλο «Πράξη εφαρμογής Σορωνής» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € κατά 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α  0521.0005  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής Δ.Δ 
Αρχαγγέλου (Χαράκι)» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € κατά 2.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α  0527.0003  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Παστίδας από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α  0527.0005  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αφάντου από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α  0527.0006  και τίτλο «Έσοδα Βρεφονηπιακού σταθμού Παλιάς 
Πόλης από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € κατά 8.000 €, με 



15 
 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α  0527.0007  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νικολάου 
από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α  0527.0008  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Χρήστου Τσιγάντε 
από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α  0527.0009  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Β. Ηπείρου από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 6.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α  0527.0010  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Ροδιακής Επαυλης 
ΠΙΚΠΑ ΣΤ από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
28. Κ.Α  0527.0012  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νεκταρίου 
Φαληρακίου από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 
15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
29. Κ.Α  0527.0013  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Φανών απο 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α  0527.0016  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Νοσοκομείου από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α  0527.0017  και τίτλο «Έσοδα Δ' παιδικού σταθμού του πρώην 
Δ.Ροδίων (Ανάληψης)από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € 
κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α  0529.0001  και τίτλο «Εσοδα απο εισφορές ΚΑΠΗ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € κατά 5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α  0529.0005  και τίτλο «Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Δ.Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α  0529.0006  και τίτλο «Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Ιαλυσου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α  0716.0001  και τίτλο «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής 
αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001).» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 
€ κατά 13.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α  0718.0002  και τίτλο «Εκδοση αδειων μουσικης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 24.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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37. Κ.Α  0718.0003  και τίτλο «Εκδοση παραβολου ιθαγενειας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
38. Κ.Α  1512.0001  και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
39. Κ.Α  1512.0002  και τίτλο «Πρόστιμα παράβασης κανονισμού 
καθαριότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
40. Κ.Α  1513.0002  και τίτλο «Πρόστιμα φόρων ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 9.000 € κατά 6.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
41. Κ.Α  1513.0003  και τίτλο «Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 15.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
42. Κ.Α  1514.0001  και τίτλο «Πρόστιμα αυθαιρέτου ανέγερσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500 € κατά 500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
43. Κ.Α  1519.0001  και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων 
(αρθ.6&7 ν.1080/1980 αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 40.000 € κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
44. Κ.Α  1519.0003  και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
45. Κ.Α  1519.0006  και τίτλο «Πρόστιμα από παραβάσεις Μικροπωλητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
46. Κ.Α  1519.0007  και τίτλο «Πρόστιμα απο παραβάσεις του ν.3868/10 
για απαγόρευση καπνίσματος» προϋπολογισμού δαπάνης 100 € κατά 100 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
47. Κ.Α  1613  και τίτλο «Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις» 
προϋπολογισμού δαπάνης 180.000 € κατά 180.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
48. Κ.Α  2119.0005  και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 24.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
49. Κ.Α 2119.0007 και τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-
20/10/1958, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € 
κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
50. Κ.Α 2119.0015 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
51. Κ.Α 2211.0001 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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52. Κ.Α 2211.0004 και τίτλο «Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € κατά 3.500 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
53. Κ.Α  2212.0006  και τίτλο «Πρόστιμα ΤΑΠ παρελθόντων ετών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 17.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
54. Κ.Α  2212.0007  και τίτλο «Πρόστιμα τελών καθαριότητας και 
φωτισμού παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 
25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  1.278.700 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
1. Κ.Α. 0512 και τίτλο «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 
1080/80).» προϋπολογισμού δαπάνης 195.230 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. (Αναγγελία πίστωσης 
Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ 118321/28-11-2016). 
2. Κ.Α. 1611 και τίτλο «Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς 
επιχειρήσεις» προϋπολογισμού δαπάνης  20 €,  με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 1693.0001 και τίτλο «Έσοδα από εκμετάλευση εκδόσεων βιβλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  70 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Έσοδα για υπο του δήμου γενόμενες δαπάνες 
απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 
1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης  70 €,  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 0718.0006 και τίτλο «Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση και 
καταγραφή ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €,  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προσόδων.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α. 0111.0001  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 
ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  510.000 €, κατά  70.000 
€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 0111.0006  και τίτλο «Μισθώματα από την χρήση Δημοτικών 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 0111.0008  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  25.000 €, κατά  10.000 
€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 0111.0010  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  4.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 0111.0013  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου  ΙΑΛΥΣΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  1.300 €, κατά  1.000 €  με 
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μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α. 0122  και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, 
παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 16.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α. 0231  και τίτλο «Μισθώματα κινητών πραγμάτων» προϋπολογισμού 
δαπάνης  4.099 €, κατά  2.310 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α. 0451  και τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 
1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης  
2.200.000 €, κατά 250.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α. 0461.0002  και τίτλο «Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης 
Αιγιαλού (άρθο 13 ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης  475.000 €, 
κατά  45.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α. 0461.0003  και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης  900.000 €, κατά  15.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α. 0461.0004  και τίτλο «Τέλη χρήσης δικαώματος διεύλεσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α. 0464  και τίτλο «Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους 
χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90).» προϋπολογισμού δαπάνης  350.000 €, 
κατά 80.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α. 0468  και τίτλο «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-
20/10/1958).» προϋπολογισμού δαπάνης  23.000 €, κατά  30.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α. 0521.0001  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής 
ΑΣΓΟΥΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  2.000 €, κατά  3.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α. 0523  και τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος 
(άρθρο 34 του ν.1337/1983)» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, κατά  
160.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
16. 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  12.000 €, κατά  2.500 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
17.  Κ.Α. 0527.0018  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας από 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης  4.000 €, κατά  2.500 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
18.  Κ.Α. 0713.0001  και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 
25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, κατά 4.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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19.  Κ.Α. 1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 
χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  519.870 €, κατά  150.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
20.  Κ.Α. 1512.0003  και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης  68.000 €, κατά  16.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α. 1512.0006 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων 
(Στάθμευση)» προϋπολογισμού δαπάνης  27.000 €, κατά  12.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών 
διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)» προϋπολογισμού δαπάνης  30.000 €, 
κατά  11.000 €  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  20.000,00  €, κατά  500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α. 1519.0009 και τίτλο «Πρόστιμα από ΤΑΠ» προϋπολογισμού 
δαπάνης  60.000 €, κατά  16.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α. 1522.0004  και τίτλο «Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98).» 
προϋπολογισμού δαπάνης  7.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α. 1693.0002  και τίτλο «Παροχη υπηρεσιων για τελεση γαμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  70.000 €, κατά  3.000 €  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  62.000 €, κατά  2.500 €  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  81.028,44 €, κατά  48.000 €  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  80.000 €, 
κατά  78.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α. 2119.0003  και τίτλο «Δικαιώματα εμπορίας ποσίμων υδάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, κατά  1.500 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α. 2119.0008  και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  6.000 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α. 2119.0010  και τίτλο «Τροφεία δημοτικών παιδικών-
βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 
497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης  35.000 €, κατά  3.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
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33. Κ.Α. 2211.0003  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων 
(στάθμευση)» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  2.500 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α. 2212.0002  και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών κοινοχρήστων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  43.638 €, κατά  37.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  1.278.700 € 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
 1. Κ.Α 4218.0001 και τίτλο «Επιστροφή χρημάτων απο Δημοτικές 
Επιχειρήσεις έπειτα απο κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυήσεων.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 20.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

 
Αύξηση πιστώσεων  
1. Κ.Α  4124.0006  και τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0006 
2.  Κ.Α. 4214.0001  και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 83.700,04 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 1. Κ.Α. 0619.0004 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς 
μαθητών» προϋπολογισμού δαπάνης 100 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
1.   Κ.Α 00-8224.0006 και τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 
Δημοσίου» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4124.0006 
2. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία 
τέλη εσωτερικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  250.000 €, κατά 60.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 00-6495.0013 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα ''Γαλάζιες 
Σημαίες"» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.400 €, κατά 2.600 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 1. Κ.Α 15-7331.0038 και τίτλο «Εργασίες συντήρησης στο 1ο Πειραματικό 
Σχολείο Πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.500 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. Για την ασφάλεια των παιδιών του εν λόγω σχολείου 
πρέπει να γίνουν επισκευές ράβδων οπλισμού. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 30-7333.0069 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε 
συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως Ρόδου.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 52.970 €, κατά 2.700 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  2.700,00 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 30-7412.0002 και τίτλο «Δημιουργία αστικού πάρκου στο Δ.Δ. 
Πυλώνας» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.700 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 2.700,00 € 

 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  960.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά                68.000 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 
892.513,13 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 

 
ΕΣΟΔΑ 

 
    
222.698.547,82 
 

 
ΕΞΟΔΑ 

 
    
221.806.034,69 
                    

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
      892.513,13 

 
 
 

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

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Ι. 

Περδίκης, Α. Μπιλλιά-Παπαστεργή, Ε. Παναή,  Σ. Σαρρή-Υψηλάντη ο 

επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος, ο 

επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Χ. 

Χατζηευθυμίου, η Αντιδήμαρχος κ. Α. Ζωάννου, ο Γραμματέας  και ο 

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Α. Γιαννικουρής και Σ. 

Στάγκας  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 



22 
 

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 καθώς και του επικεφαλής της 
παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ. Γ. Υψηλάντη οι οποίοι 
ψήφισαν « κατά»  
 
Εγκρίνει την Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού 
έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 499/2016 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως ακολούθως:  
 
ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
 1. Κ.Α 0111.0004 και τίτλο «Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 107.000 € κατά 107.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 0111.0009 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 
10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 0111.0012 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου  ΑΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 € κατά 4.000 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 0125 και τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-
20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.100 € κατά 1.100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων 
δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 150.640 € κατά 
40.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 0411 και τίτλο «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 0412 και τίτλο «Δικαίωμα ενταφιασμού.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 35.000 € κατά 6.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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8. Κ.Α 0414 και τίτλο «Τέλος ανακομιδής.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.000 € κατά 27.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 0417.0001 και τίτλο «Δικαιώματα Εκκκλησίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 19.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 0417.0002 και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής 
κανδηλίων» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 9.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 0417.0003 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 0417.0004 και τίτλο «Αδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α  0432.0001  και τίτλο «Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 862.498 € κατά 94.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α  0441.0001  και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 
24 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 2.088.332 € κατά 
180.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α  0452  και τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 
(άρθρο 20 Ν. 2539/97).» προϋπολογισμού δαπάνης 480.000 € κατά 
40.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α  0462  και τίτλο «Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α  0521.0002  και τίτλο «Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής 
Ροδοπούλας» προϋπολογισμού δαπάνης 305.309 € κατά 280.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 0521.0003  και τίτλο «Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής 
Αγίων Αποστόλων» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 9.000 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α  0521.0004  και τίτλο «Πράξη εφαρμογής Σορωνής» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € κατά 2.000 €, με μεταφορά ίσου 
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ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α  0521.0005  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής 
Δ.Δ Αρχαγγέλου (Χαράκι)» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € κατά 
2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α  0527.0003  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Παστίδας 
από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 € κατά 7.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α  0527.0005  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αφάντου 
από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 5.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α  0527.0006  και τίτλο «Έσοδα Βρεφονηπιακού σταθμού 
Παλιάς Πόλης από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € κατά 
8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α  0527.0007  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου 
Νικολάου από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 
5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α  0527.0008  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Χρήστου 
Τσιγάντε από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 
5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α  0527.0009  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Β. Ηπείρου 
από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 6.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α  0527.0010  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Ροδιακής 
Επαυλης ΠΙΚΠΑ ΣΤ από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 
€ κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
28. Κ.Α  0527.0012  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου 
Νεκταρίου Φαληρακίου από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 
25.000 € κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
29. Κ.Α  0527.0013  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Φανών απο 
τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € κατά 4.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α  0527.0016  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού 
Νοσοκομείου από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € κατά 
9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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31. Κ.Α  0527.0017  και τίτλο «Έσοδα Δ' παιδικού σταθμού του 
πρώην Δ. Ροδίων (Ανάληψης)από τροφεία» προϋπολογισμού 
δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α  0529.0001  και τίτλο «Έσοδα απο εισφορές ΚΑΠΗ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € κατά 5.500 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α  0529.0005  και τίτλο «Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Δ. 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α  0529.0006  και τίτλο «Έσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 € κατά 1.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α  0716.0001  και τίτλο «Έσοδα από παράβολα αδειών 
παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001).» προϋπολογισμού 
δαπάνης 13.000 € κατά 13.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α  0718.0002  και τίτλο «Έκδοση αδειών μουσικης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
37. Κ.Α  0718.0003  και τίτλο «Εκδοση παραβολου ιθαγενειας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
38. Κ.Α  1512.0001  και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
39. Κ.Α  1512.0002  και τίτλο «Πρόστιμα παράβασης κανονισμού 
καθαριότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
40. Κ.Α  1513.0002  και τίτλο «Πρόστιμα φόρων 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 9.000 € 
κατά 6.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
41. Κ.Α  1513.0003  και τίτλο «Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 15.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
42. Κ.Α  1514.0001  και τίτλο «Πρόστιμα αυθαιρέτου ανέγερσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500 € κατά 500 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
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43. Κ.Α  1519.0001  και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών 
παρεπιδημούντων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 αρθρ18παρ 1 
ν.2946/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 10.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
44. Κ.Α  1519.0003  και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
45. Κ.Α  1519.0006  και τίτλο «Πρόστιμα από παραβάσεις 
Μικροπωλητών» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
46. Κ.Α  1519.0007  και τίτλο «Πρόστιμα απο παραβάσεις του 
ν.3868/10 για απαγόρευση καπνίσματος» προϋπολογισμού δαπάνης 
100 € κατά 100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
47. Κ.Α  1613  και τίτλο «Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις» 
προϋπολογισμού δαπάνης 180.000 € κατά 180.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
48. Κ.Α  2119.0005  και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 24.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
49. Κ.Α 2119.0007 και τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-
20/10/1958, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000 € κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
50. Κ.Α 2119.0015 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
51. Κ.Α 2211.0001 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης 
στάθμευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 15.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
52. Κ.Α 2211.0004 και τίτλο «Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € κατά 3.500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
53. Κ.Α  2212.0006  και τίτλο «Πρόστιμα ΤΑΠ παρελθόντων ετών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 17.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
54. Κ.Α  2212.0007  και τίτλο «Πρόστιμα τελών καθαριότητας και 
φωτισμού παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € 
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κατά 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  1.278.700 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 0512 και τίτλο «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 
12 Ν. 1080/80).» προϋπολογισμού δαπάνης 195.230 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 
(Αναγγελία πίστωσης Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ 118321/28-11-2016). 
2. Κ.Α. 1611 και τίτλο «Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές 
κοινωφελείς επιχειρήσεις» προϋπολογισμού δαπάνης  20 €,  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 1693.0001 και τίτλο «Εσοδα απο εκμετάλευση εκδόσεων 
βιβλίων» προϋπολογισμού δαπάνης  70 €,  με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Εσοδα για υπο του δήμου γενόμενες 
δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( 
ΚΥΑ 1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης  70 €,  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 0718.0006 και τίτλο «Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση 
και καταγραφή ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 
€,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προσόδων.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1.  Κ.Α. 0111.0001  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα 
(άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  
510.000 €, κατά  70.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 0111.0006  και τίτλο «Μισθώματα από την χρήση Δημοτικών 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, κατά  2.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 0111.0008  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  25.000 €, κατά  
10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 0111.0010  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  
4.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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5. Κ.Α. 0111.0013  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην 
Δήμου  ΙΑΛΥΣΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  1.300 €, κατά  1.000 €  
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α. 0122  και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από 
εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-
20/10/1958).» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 16.000 €  
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α. 0231  και τίτλο «Μισθώματα κινητών πραγμάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  4.099 €, κατά  2.310 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α. 0451  και τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 
Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού 
δαπάνης  2.200.000 €, κατά 250.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α. 0461.0002  και τίτλο «Έσοδα απο την παραχώρηση της 
χρήσης Αιγιαλού (άρθο 13 ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης  
475.000 €, κατά  45.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α. 0461.0003  και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο 
δημοπρασίες» προϋπολογισμού δαπάνης  900.000 €, κατά  15.000 €  
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α. 0461.0004  και τίτλο «Τέλη χρήσης δικαιώματος διεύλεσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α. 0464  και τίτλο «Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε 
κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90).» προϋπολογισμού 
δαπάνης  350.000 €, κατά 80.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α. 0468  και τίτλο «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 
24/9-20/10/1958).» προϋπολογισμού δαπάνης  23.000 €, κατά  
30.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α. 0521.0001  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής 
ΑΣΓΟΥΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  2.000 €, κατά  3.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α. 0523  και τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 
Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  50.000 €, κατά  160.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α. 0526.0001  και τίτλο «Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς 
παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της 
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ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης  12.000 
€, κατά  2.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
17.  Κ.Α. 0527.0018  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας 
από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης  4.000 €, κατά  2.500 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
18.  Κ.Α. 0713.0001  και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 
€, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
19.  Κ.Α. 1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» 
προϋπολογισμού δαπάνης  519.870 €, κατά  150.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
20.  Κ.Α. 1512.0003  και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ ελεγχόμενης 
στάθμευσης» προϋπολογισμού δαπάνης  68.000 €, κατά  16.000 €  
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α. 1512.0006 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών 
τμημάτων (Στάθμευση)» προϋπολογισμού δαπάνης  27.000 €, κατά  
12.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο «Πρόστιμα για παραβάσεις 
φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  30.000 €, κατά  11.000 €  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  20.000,00  €, κατά  500 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α. 1519.0009 και τίτλο «Πρόστιμα από ΤΑΠ» προϋπολογισμού 
δαπάνης  60.000 €, κατά  16.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α. 1522.0004  και τίτλο «Παράβολα υποβαλλόμενα για τη 
χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 
Ν. 2648/98).» προϋπολογισμού δαπάνης  7.000 €, κατά  2.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α. 1693.0002  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τέλεση 
γάμων» προϋπολογισμού δαπάνης  70.000 €, κατά  3.000 €  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  62.000 €, κατά  2.500 €  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  81.028,44 €, κατά  48.000 €  
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
29. Κ.Α. 2118.0002  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλους 
παρεπιδημούντων επιτηδευματιών» προϋπολογισμού δαπάνης  
80.000 €, κατά  78.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α. 2119.0003  και τίτλο «Δικαιώματα εμπορίας ποσίμων 
υδάτων» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, κατά  1.500 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α. 2119.0008  και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής 
κανδυλίων» προϋπολογισμού δαπάνης  6.000 €, κατά  1.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α. 2119.0010  και τίτλο «Τροφεία δημοτικών παιδικών-
βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 
(ΦΕΚ 497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης  35.000 €, κατά  3.000 €  
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α. 2211.0003  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών 
τμημάτων (στάθμευση)» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  
2.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α. 2212.0002  και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών 
κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης  43.638 €, κατά  
37.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  1.278.700 € 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
 
 1. Κ.Α 4218.0001 και τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από Δημοτικές 
Επιχειρήσεις έπειτα απο κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 20.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

 
Αύξηση πιστώσεων  
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1. Κ.Α  4124.0006  και τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 1.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
8224.0006 
2.  Κ.Α. 4214.0001  και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 83.700,04 €, κατά 20.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
 1. Κ.Α. 0619.0004 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπάνης 
μεταφοράς μαθητών» προϋπολογισμού δαπάνης 100 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
 

1.   Κ.Α 00-8224.0006 και τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ 
του Δημοσίου» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 1.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
4124.0006 
2. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη εσωτερικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  250.000 €, 
κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 00-6495.0013 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα 
''Γαλάζιες Σημαίες"» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.400 €, κατά 2.600 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

 
 1. Κ.Α 15-7331.0038 και τίτλο «Εργασίες συντήρησης στο 1ο 
Πειραματικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  
5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Για την ασφάλεια 
των παιδιών του εν λόγω σχολείου πρέπει να γίνουν επισκευές 
ράβδων οπλισμού. 
 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 
 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 30-7333.0069 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της 
πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 52.970 €, κατά 2.700 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  2.700,00 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 30-7412.0002 και τίτλο «Δημιουργία αστικού πάρκου στο 
Δ.Δ. Πυλώνας» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.700 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 2.700,00 € 

 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  960.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά                68.000 €  και το τελικό αποθεματικό 
είναι 892.513,13 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού 
διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

 
    
222.698.547,82 
 

 
ΕΞΟΔΑ 

 
    
221.806.034,69 
                    

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

      892.513,13 
 
 
 
   
 
                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 


