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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  23/1/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017    Αριθ. Απόφασης: 01/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  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.2/3546/18-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

35. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
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ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

16.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

  

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

20.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος)  

 

 
2. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

δικ/νος) 

 9. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• κ.Μιχαήλ Πηδιάκης –Πρόεδρος Τ.Κ.Δαματριάς 
• κ.Σάββας Πάττας –Πρόεδρος Δ.Κ.Παστίδας 
• κ.Μιχαήλ Κυριαζής-Πρόεδρος Δ.Κ.Παραδεισίου 
• κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος –Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
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Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 
Ρόδου οικονομικού έτους 2017 , αρ.Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής (ορθή επανάληψη) 19/2017. 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Σάββας Διακοσταματίου θέτει εκτός Ημερήσιας 

Διάταξης λόγω του ότι συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, την 

υπ’αριθ.19/2017 (ορθή επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τους λόγους που 
επέβαλλαν την παρούσα έκτακτη συνεδρίαση, λέγοντας ότι θα πρέπει να 
συζητηθούν άμεσα τα παρακάτω  θέματα που αφορούν: 
 

1. Εξουσιοδότηση Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 

802016 για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από 

τον Πρόεδρο, 

2. Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
οικονομικού έτους 2017, 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, 

4. Ορισμός μελών στις επιτροπές διαγωνισμών προμηθειών και 
υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου έτους 2017, σύμφωνα με τον Νέο Νόμο 
για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016), 

5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος 

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών του Δήμου Ρόδου», 

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 650,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6421 για 

την πραγματοποίηση ταξιδίου της Αντιδημάρχου Τουρισμού κ.Μαρίζας 

Χατζηλαζάρου στις 25 Ιανουαρίου 2017 έως 28  Ιανουαρίου 2017 στην 

Αθήνα. 

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6421 

για την πραγματοποίηση ταξιδίου του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου 

Φώτη στις  5 Φεβρουαρίου 2017 έως 8  Φεβρουαρίου 2017 στο Ισραήλ 

για την έκθεση Τουρισμού. 

8. Εγκρίσεις διαθέσεων πίστωσης α) ποσού 2.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-

6421 για την πραγματοποίηση ταξιδίου της Αντιδημάρχου Τουρισμού 

Ρόδου κ. Χατζηλαζάρου Μαρίζας στις  5 Φεβρουαρίου 2017 έως 8  

Φεβρουαρίου 2017 στο Ισραήλ για την έκθεση Τουρισμού, β) ποσού 

1.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 70-6422.0001 της κ. Σαββιού Αναστασίας για 

την μετάβαση της στο Ισραήλ από 5-9 Φεβρουαρίου 2017, γ) ποσού 

2.000,00 € στον Κ.Α.00-6441.0001 για την συμμετοχή της Δ/νσης 
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Τουρισμού του Δήμου Ρόδου ως συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ, 

στην Τουριστική Έκθεση «International Mediterranean Tourism Market 

2017» στο Ισραήλ από 7/2/2017 έως και 8/2/2017. 

9. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των ανταλλακτικών και εργασιών 

για την αλλαγή κινητήρα στο συμπιεστή απορριμμάτων BOMAG BC 772 

RB-3, για λόγους δημόσιας υγείας. 

10. Λήψη απόφασης για την επαναδιατύπωση της υπ’ αρ. 391/2016 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  περί παροχή εντολής για παράσταση 

στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 10/10/2016 και άδεια μετάβασης στην 

Αθήνα για τη συζήτηση της από 18/12/2011 και με αρ. κατάθεσης 

9/2012 αίτησης αναίρεσης κατά της Σεβαστής χήρας Νίκωνα Κοψιά και 

άλλων πέντε για αναίρεση της με αριθμό 1580/2010 απόφασης του 

Διοικητικού  Εφετείου Πειραιά. 

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα, για την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας. Επιπλέον, το 9ο θέμα κρίνεται 
αναγκαίο και άμεσο, προκειμένου να επισκευαστεί ο συμπιεστής 
απορριμμάτων BOMAG BC 772 RB-3, με SN 101570761005, για να μη 
δημιουργηθούν εστίες μόλυνσης επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.                                                                    
 
 Αμέσως μετά η Επιτροπή αποφαίνεται ομόφωνα για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα των ανωτέρω θεμάτων και προτείνει τη συζήτησή τους, καθώς 
και τη σχετική λήψη αποφάσεων. 

 

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.: 2/4142/20-01-2017, ως κατωτέρω: 
 
«ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2017. 
ΜΕΡΟΣ Α  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄αρ. 23976/2016 ΚΥΑ μετά την λήξη 
της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2017, ο Δήμος οφείλει 
να επανελέγξει τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισε τον Π/Υ του 
2017 και να προχωρήσει σε αναμόρφωση του, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα 
έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016, προκειμένου αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός.  Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει:  

1.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων Ι  (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 
2.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων ΙΙ  (ΚΑ 32) 
3.  Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 

 
1.Επαναυπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Εσόδων Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 
 Ο Δήμος επαναϋπολογίζει το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό 2017 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με 
βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της 
ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2017 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις 
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εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο Δήμος στους κωδικούς αυτής 
της ομάδας για τα έτη 2015 ή 2016. 
Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα 
κατάρτισης του Π/Υ , στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό 
της εκτέλεσης του έτους 2015 και το έτος 2016 κλείσει τελικά με 
χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος 
του 2015.  
  Παραθέτουμε πίνακα με οικονομικά στοιχεία:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι , ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 
2016 

Κ.
Α. 

ΟΜΑΔΑ 
ΕΣΟΔΩΝ I. 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2015 
ΣΤΙΣ 31/12/2015 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 
ΣΤΙΣ 31/12/2016 

ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ ΣΤΟ Π/Υ 

ΤΟΥ 2017 

01 

 ΠΡΟΣΟΔΟΙ 
ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

851.140,00 887.890,87 1.165.900,00 

02 
 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

7.553,00 300.407,55 14.270,00 

03 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ
ΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

17.356.255,00 16.961.862,84 17.356.255,00 

04 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

8.147.532,00 8.143.120,59 6.913.913,00 

05 
 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

754.309,00 676.592,50 523.500,00 

07 
 ΛΟΙΠΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 

774.412,00 771.869,95 777.126,00 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0,00 0,00 8.000,00 

14 

ΔΩΡΕΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕ
Σ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕ
Σ 

0,00 0,00 0,00 

15 
 ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ 
– ΠΡΟ/ΜΑ – 
ΠΑΡ/ΛΑ 

1.203.470,00 1.409.746,04 1.397.000,00 

16 
 ΛΟΙΠΑ 
ΕΚΤΑΚΤΑ 

381.588,00 383.300,38 2.048.100,00 
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ΕΣΟΔΑ 

21 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 
ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤ
ΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
- ΤΑΚΤΙΚΑ 

725.953,00 602.920,39 725.755,00 

22 

 ΕΣΟΔΑ 
Π.Ο.Ε. ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤ
ΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ- 
ΕΚΤΑΚΤΑ 

302.638,00 190.749,35 290.600,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΙΔΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 
OMAΔΑΣ Ι. 

30.504.850,00 30.328.460,46 31.220.419,00 

 
Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2015 = 30.504.850,00 € 
Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2016 = 30.328.460,46 € 
 

    Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2015 > Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2016    
    (30.504.850,00 > 

30.328.460,46) 
     

         
  Συνεπώς: Το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι = Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

έτους 2015=30.504.850,00€ 
 

 

         
Το συνολικό άθροισμα των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον 
Π/Υ 2017 είναι 31.220.419,00 και επειδή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των 30.504.850,00 απαιτείται να προβούμε στην μείωση των Κ.Α. 
Εσόδων της ομάδας Ι τουλάχιστον κατά το ποσό των 715.569,00 
(31.220.419,00  - 30.504.850,00) 
 
Ύστερα από τον παραπάνω επαναυπολογισμό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι 
προβαίνουμε στις κάτωθι μειώσεις των ΚΑ εσόδων της ομάδας Ι 
προκειμένου αυτοί να είναι σε ρεαλιστικά επίπεδα: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0111.0004 και τίτλο «Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης  207.000 €, κατά  206.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 0452  και τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 
20 Ν. 2539/97).» προϋπολογισμού δαπάνης 501.304 €, κατά  60.000 € 



7 
 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α.  1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 
χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  700.000 €, κατά  100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 1613  και τίτλο «Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις» 
προϋπολογισμού δαπάνης  202.000 €, κατά  200.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 1694.0004  και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση 
τησ απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , 
Ν.2971/2001)- Δημοπρασίες ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης  400.000 
€, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α. 2112  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, κατά  20.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α. 2113  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης  40.000 €, κατά  30.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 716.000,00 € 

Από τον επαναυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι μεταφέρεται από το 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 716.000,00 € 
 
2. Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

 Ο Δήμος εγγράφει στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και 
σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζει το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που 
πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με 
βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον 
Π/Υ του 2017 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο 
από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο Δήμος στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 
2015 και 2016. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 
είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελάχιστου ποσού, είναι υποχρεωτική η 
άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του 
προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑ Εσόδου 32 = 
85.055.730,27 € 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑ Εξόδου 85 (00-
8511.0001 & 20-8511.0001)  = 82.188.000,00 € 
 
Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2016 : 2.562.186,62€ 
Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2015 : 2.486.998,00  € 
Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2016 > Εισπράξεις ΚΑ 32 
(Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2015 
Συνεπώς το Ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ = Εισπράξεις στο 32 για το 2016 = 
2.562.186,62 
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Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 =   93.454.914,71€   (Διαμόρφωση ΚΑΕ 32 με 
ημερομηνία 31/12/2016) 

 
Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στους ΚΑ 85 = Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 
32 – Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στους ΚΑ 32=  93.454.914,71- 2.562.186,62 =  
90.892.728,09 €   

Επομένως: 
• Στους ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων του Π/Υ έτους 2017 πρέπει να γίνει 
συνολική αύξηση= 8.399.184,44 € 
(Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 στις 31/12/2016 – Εγγεγραμμένο ποσό 
στους ΚΑ 32 =  93.454.914,71        – 85.055.730,27 = 8.399.184,44 € )              
   • Στους ΚΑ 85 εξόδων του Π/Υ έτους 2017 πρέπει να γίνει συνολική 
αύξηση τουλάχιστον έως  8.704.728,09 € 
(Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στους ΚΑ 85 – Εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 
85 =  90.892.728,09 € – 82.188.000,00 €  =  8.704.728,09 € ) 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2017 για το ΚΑ Εσόδου 3211 = 
700.948,32 € 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2017 για το ΚΑ Εξόδου 20-8511.0001 
= 658.000,00 € 
Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2015: 18.901,00 € 
Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2016:  38.548,36 € 
Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2016 > Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2015 
Συνεπώς το Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στον ΚΑ 3211 για το έτος 2017 = 
38.548,36 € 
Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 =1.055.113,01 € (Διαμόρφωση ΚΑ με 
ημερομηνία 31/12/2016) 
Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στον ΚΑ 20-8511.0001 = 
Πραγματικό ποσό στον                  ΚΑ 3211 – Ανώτατο εισπραχθέν ποσό 
στον ΚΑ 3211 = 1.055.113,01 – 38.548,36 = 1.016.564,65 €      

Επομένως: 
• Στο ΚΑ 3211 εσόδου του Π/Υ έτους 2017 πρέπει να γίνει αύξηση στο 
ποσό των 354.164,69 € 
(Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 στις 31/12/2016 – Εγγεγραμμένο ποσό 
στον ΚΑ 3211 =  1.055.113,01– 700.948,32 € =  354.164,69 €) 
• Στον ΚΑ 20-8511.0001 εξόδου του Π/Υ έτους 2017 πρέπει να γίνει 
αύξηση τουλάχιστον έως  358.564,65 €  
(Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 – Εγγεγραμμένο 
ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 = 1.016.564,65 € – 658.000 €=  358.564,65 
€                                                                                                 
 
Ύστερα από τον παραπάνω επαναυπολογισμό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ προβαίνουμε 
στις κάτωθι αυξομειώσεις των ΚΑΕ 32 και 85: 

 
                                          ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  
1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 700.948,32 €, κατά 354.164,69 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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                                               ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 658.000 €, κατά 359.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

  Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων στην ανταποδοτική 
υπηρεσία καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του κάτωθι Κ.Α. εξόδου κατά το 
ποσό των 4.835,31 € (359.000,00 – 354.164,69) 
                                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  
δαπάνης 3.236.276,24 €, κατά  4.835,31 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 
450.000 €, κατά  5.394,03 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 280.000 €, κατά 23.255,25 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης 
110.000 €, κατά 57.233,81 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.592.051,68 €, κατά 1.300.884,81 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.001.286,85 €, κατά 1.098.382,92 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.700.000 €, κατά 459.218,46 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000 €, κατά 453.230,95 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 650.000 €, κατά 103.552,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €, κατά 39.991,33 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
10. Κ.Α   3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  
1.800.000 €, κατά  573.441,65 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  
11.135,31 €, κατά 295.851,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
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12. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.750.000 €, κατά 873.834,45 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
13. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.400.000 €, κατά 672.326,10 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
14. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.460.000 €, κατά 465.542,10 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
15. Κ.Α 3222.0005 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών διαφημίσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 77.850,00 €, κατά 1,31 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
16. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.600.000 €, κατά  1.942.728,36 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
17. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.280.000 €, κατά  211.535,94 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ   8.576.405,04  € 
 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 
3.140.000 €, κατά  132.155,35  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 770.000 €, κατά 32.734,64€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3219.0007 και τίτλο «Από  Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου (ΔΗ.ΦΟ ΔΩ.)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 16.925.666,88 €, κατά 72.664,03 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλλευση ακτών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.430.000 €, κατά 88.715,59 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  2.195.539,71 €, κατά   110.692,30  € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
6. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 76.121,36 €, κατά  3.221,96 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
7. Κ.Α 3222.0004 και τίτλο «Από πρόστιμα  ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 16.802.881,25 €, κατά   65.369,46 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
8. Κ.Α 3222.0007 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού 
καθαριότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 85.479,37 €, κατά 2.047,17 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
9. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.001.678,18 €, κατά 808,43  € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
10. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 683.659,68 €, κατά  606,77 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
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11. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 239.318,70 €, κατά 22.341,13 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
12. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις» 
προϋπολογισμού δαπάνης 963.399,24 €, κατά  28,46 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 531.385,29 € 
 
 

                                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 81.530.000 €, κατά  8.345.730 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Συνοψίζοντας διαμορφώνεται ο κάτωθι πίνακας για τις επισφάλειες του 
Π/Υ 2017 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ Π/Υ 2017 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ (€) 

20-8511.0001 1.017.000 

00-8511.0001                                        
89.875.730 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑ 85  90.892.730 
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Από τον επαναυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ, μεταφέρεται από το 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 300.710,25 € 

 
3. Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
 Στον Π/Υ 2017, το συνολικό ποσό που προβλέφθηκε για το Χρηματικό 
Υπόλοιπο του Δήμου Ρόδου (δηλαδή το ποσό που θα μεταφερόταν από 
την χρήση 2016 στη χρήση 2017), είναι 18.000.000,00. Σύμφωνα με το 
υπ΄ αριθμ. 1/02-01-2017 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής 
Υπηρεσίας, το διαμορφωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου κατά τις 
31/12/2016 που μεταφέρθηκε τελικά στην χρήση 2017 είναι 
30.728.252,22 €, αυξημένο κατά 12.728.252,22 € σε σχέση με το 
προϋπολογισθέν ποσό. Αναλυτικότερα παραθέτουμε τον παρακάτω 
πίνακα: 

    
 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προβαίνουμε στις κάτωθι αυξομειώσεις 
των ΚΑ εσόδων του χρηματικού υπολοίπου: 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  
1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού 
δαπάνης  4.313.000,00 €, κατά 1.159.811,21 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5112 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» 
προϋπολογισμού δαπάνης  250.000,00 €, κατά 250.000,00 € με μεταφορά 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ
ΤΑ ΠΟΣΑ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΠΟΣΑ 

511
1 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

4.313.000,00 3.153.188,79 

511
2 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες 
για επενδυτικές δαπάνες 

250.000,00 0,00 

511
9 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήμου 

0,00 6.251.197,67 

512
1 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

2.531.000,00 6.112.533,55 

512
2 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

7.816.000,00 6.686.812,05 

512
4 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
(ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 

559.000,00 55.805,60 

512
9 

χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήμου 

2.531.000,00 8.468.714,56 

             ΣΥΝΟΛΟ 18.000.000,00 30.728.252,22 
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ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες » 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.816.000,00 €, κατά 1.129.187,95        € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης  559.000,00 €, κατά 503.194,40 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
1. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 6.251.197,67 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών » 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.531.000 €, κατά  3.581.533,55 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης  2.531.000,00 €, κατά 5.937.714,56 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
Από την τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου, μεταφέρεται στο 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 12.728.252,22 € 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
Η ανάγκη αναμόρφωσης όλων των ακόλουθων Κ.Α. δαπανών ΠΟΕ 
προέκυψε λόγω της αδυναμίας πρόβλεψης από τον μήνα Αύγουστο 2016 
(μήνας κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2017) ακριβή ποσών των 
ανεξόφλητων δαπανών που θα προέκυπταν στις 31/12/2016, ανά Κ.Α. 
κατηγορίας δαπάνης και ανά υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν α) τα 
ανωτέρω, β) τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις του Π/Υ 2017 και τέλος γ) 
τις ανεξόφλητες δαπάνες έως 31.12.2016, εισηγούμαστε την ακόλουθη 
αναμόρφωση: 
 
Μείωση πιστώσεων 
1.  Κ.Α  00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 €, κατά 45.422,83 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8115.0002 και τίτλο «Καταβολή επιδοτήσης αγοράς κατοικίας σε 
παραμεθόριες και προβληματκές περιοχές (αρθρ. 10 ν. 3320/05)» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 12.000 €, κατά 12.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3.  Κ.Α  00-8115.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων 
Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000 €, κατά 2.000 € με 
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μεταφορά ίσου ποσού ατο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.500 €, κατά 1.500 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 00-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, κατά 3.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό , έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
6.  Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   15.000 €, κατά 12.076,87 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, κατά 16.722,24 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 10-8114.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
1.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 180.000 €, κατά             8.909,90 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 10-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 10-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες » προϋπολογισμού  δαπάνης  3.000 €, κατά 2.454,14 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 10-8132.0001 και τίτλο «Απόδοση Εργοδοτικών Εισφορών 
ΚΑΜΕΙΡΟΣ Α.Ε (ΤΑΞΥ, ΙΚΑ Ν.3081/09)» προϋπολογισμού  δαπάνης 12.000 
€, κατά 12.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 15-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  30.000 €, κατά 29.233,34 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
14.  Κ.Α 15-8115.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων 
Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 2.962,95 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
15.  Κ.Α 15-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.500 €, κατά  2.500  € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης   150.000 €, κατά  
125.001,58 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 15-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
500.000 € , κατά  304.130,49 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
18.  Κ.Α 30-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   30.000 €, κατά 30.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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19.  Κ.Α  30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000 €, κατά 241.208,24 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α  30-8114.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης  200 €, κατά 44,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   280.000 €, κατά 140.600,12 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
1.085.659,23 € , κατά  57.470,05 € με μεταφορά ίσου ποσού  στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 150.000 €, 
κατά 11.774,54€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24.  Κ.Α  35-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  30.000€, κατά 7.459,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
25.  Κ.Α  35-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης   5.000 €, κατά             3.357,06 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α 35-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 
€ , κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000  €, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
28. Κ.Α 40-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000 €, κατά 1.014,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
29.  Κ.Α 40-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης   5.000 €, κατά 4.639,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 
€ , κατά 26.871,09 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
31.  Κ.Α 61-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   3.000 €, κατά 2.744,56 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α 61-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α 61-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
100.000 € ,κατά 65.382,12 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
34.  Κ.Α 62-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   5.000 €, κατά 5000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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35. Κ.Α 62-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, κατά 3.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α 62-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 
€ , κατά  40.138,06 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
37.  Κ.Α  64-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000 €, κατά  50.000           € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
38. Κ.Α 64-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
800.000 € , κατά 338.265,41 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
39. Κ.Α 64-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000 €, κατά 200.000 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
40. Κ.Α 69-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 
€ , κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
41.  Κ.Α 70-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   5.000 €, κατά 4.131,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 1.953.013,38 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 10-8115.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων 
Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης 113,90 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 10-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
2.417,64 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 15-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης  11.600 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 40-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 13.706,96€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 70-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
54.003,57 € , με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α  00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  1.200  €, κατά 8.390,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2.  Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   80.000 €, κατά 102.168,05 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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3. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
1.000 €, κατά    21.342,94 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  500.000 €, κατά  116.258,11€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 00-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
250.000 €, κατά   111.805,65 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000  €, κατά 61.720,47 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   100.000 €, κατά 21.727,74 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000 €, κατά 
120.890,26 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9.  Κ.Α 15-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   10.000 €, κατά 11.400 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 15-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά  205,30 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11.  Κ.Α  15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης   80.000 €, κατά    140.519,22 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   10.000 €, κατά 55.814,82 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 30-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000  €, κατά 5.935,07 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 30-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης   60.000 €, κατά   2.877,94€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης   50.000 €, κατά  
57.111,66 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 35-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000 €, κατά 22.424,15 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   10.000 €, κατά  37.092,73 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 11.067,36 
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€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   3.000 €, κατά 1.234,63 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες  » προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, κατά 
182.578,16 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 45-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   5.000 €, κατά 2.999,09 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 62-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες » προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, κατά 4.126,59 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 70-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000  €, κατά 23.861,85 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000 €, κατά 74.869,02 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α 70-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 5.000 €, κατά             3.765,72 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   200.000 €, κατά  65.486,19 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 57.084,81 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  1.406.599,60 € 
 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ  20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
 
Μείωση πιστώσεων 
1.  Κ.Α  20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης  150.000 €, κατά  51.451,60 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   10.000 €, κατά 8.825,52 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 60.277,12 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 150,80 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 20-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  113.940,77  €, κατά 2.233,72 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 70.000 €, κατά  84.755,52 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ   87.140,04  € 
 
*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του 
κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 26.862,92 € (87.140,04 – 
60.277,12) 
 
Μείωση πιστώσεων 
1.  Κ.Α  20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  3.236.276,24 €, κατά 26.862,92 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, μεταφέρεται στο 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 546.413,78 € 
 
Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση το υπόλοιπο διαμορφώνεται ως εξής: 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ +12.728.252,22 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81 +546.413,78 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι -716.000,00 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ -300.710,25 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  12.257.955,75 

 
ΜΕΡΟΣ Β 



20 
 

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 

Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 1322.0026 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 98.000,00 €, κατά 98.400,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. Λόγω της ένταξης της παραπάνω δαπάνης στο ΕΣΠΑ 
(Απόφαση ένταξης: 5690/23-12-2016) (ΑΔΑ: 6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3). Έγινε 
ισόποση μείωση και στον αντίστοιχο ΚΑ εξόδου 61-7132.0001 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 1314.0006 και τίτλο «Κατασκευή κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο 
Φαληράκι» προϋπολογισμού  δαπάνης 28.430,26€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. (Αναγγελία πίστωσης 5722/12-01-2017 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ).  Το 
έξοδο είχε εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α. 15-
7311.0002 
2. Κ.Α 1323.0002 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''MOTIVATE''» 
προϋπολογισμού δαπάνης 151.257,50 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 00-
6495.0016 και 10-6422.0004                         
3. Κ.Α 1323.0003 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''BLUEISLANDS''» 
προϋπολογισμού δαπάνης 190.981,74 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή εξόδων στους Κ.Α.    00-
6495.0017 και 10-6422.0005                         
4. Κ.Α 1328.0109 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 105.385,44 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. (Απόφαση ένταξης: 5690/23-12-2016) (ΑΔΑ: 6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3) 
Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 61-7341.0022 έως 
61-7341.0025 
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 1322.0027 και τίτλο «Κατασκευή κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 943.927,00 €, κατά 
28.086,74 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
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της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση συνολική 
εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 62-6112.0002 και 62-7135.0003 
2. Κ.Α 4111.0001 και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές 
και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού  δαπάνης  800.000 €,  κατά 
500.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
8211.0001 
 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6495.0016 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "MOTIVATE"» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 134.257,50€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
2. Κ.Α 00-6495.0017 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα 
"BLUEISLANDS"» προϋπολογισμού  δαπάνης 175.581,74 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
3. Κ.Α 10-6041.0004 και τίτλο «Αμοιβή πρακτικής άσκησης μαθητών 
ΕΠΑ.Λ.» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.655,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, για την πληρωμή της πρακτικής άσκησης των μαθητών 
ΕΠΑ.Λ. 
4. Κ.Α 10-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.901,25 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών 
της πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Λ. 
5. Κ.Α 10-6422.0004 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος 
"MOTIVATE"» προϋπολογισμού  δαπάνης 17.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
6. Κ.Α 10-6422.0005 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος 
"BLUEISLANDS"» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.400 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
7. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών.  
8. Κ.Α 10-6635.0001.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών.  
9. Κ.Α 10-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  
δαπάνης  200.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 15-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 



22 
 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για 
την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, αποσπασμένου σε 
βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου. 
11. Κ.Α 15-6142.0007 και τίτλο «Έλεγχος, αποτύπωση – ανασχεδιασμός 
και κοστολόγηση για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να προβεί σε νομιμοποίηση της 
λειτουργίας των παιδικών χαρών και σε δημιουργία νέων. 
12. Κ.Α 15-6694.0001 και τίτλο «Προμήθεια παιχνιδιών και εκπαιδευτικού 
υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
13. Κ.Α 15-7133.0009 και τίτλο «Είδη εστίασης παιδικών σταθμών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
14. Κ.Α 15-7133.0008.0001 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 
παιδικών σταθμών ΔΕ Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
15. Κ.Α 15-7133.0008.0002 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 
παιδικών σταθμών ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, 
Αταβύρου)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
16. Κ.Α 15-7133.0008.0003 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 
παιδικών σταθμών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Καλλιθέας, Αφάντου, 
Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
17. Κ.Α  15-7135.0008  και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων (καμερών) ασφαλείας στο κτήριο στέγασης του Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου στους 
Αγίους Αποστόλους» προϋπολογισμού δαπάνης 3.500 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας, για λόγους ασφάλειας των γυναικών. 
18. Κ.Α 30-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για 
την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, αποσπασμένου σε 
βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου. 
19. Κ.Α 30-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  
δαπάνης 200.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α 35-6262.0004 και τίτλο «Συντήρηση και καθαρισμός παρτεριών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
21. Κ.Α 35-6262.0007 και τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης και 
καλλωπισμού κοινοχρήστων χώρων έτους 2017» προϋπολογισμού δαπάνης 
74.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών. 
22. Κ.Α 40-7421.0010 και τίτλο «Αποζημίωση της Δικαιούχου Τσαμπίκας – 
Ευαγγελίας Παναγούλια με την Επανεπιβολή Απαλλοτρίωσης μετά την 
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Άρση Απαλλοτρίωσης με Δικαστική Απόφαση των κ.μ. 505 και 505Α Γαιών 
Τριαντών» προϋπολογισμού δαπάνης 285.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού. 
23. Κ.Α 40-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  
δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 61-7341.0022 και τίτλο «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 98.400 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
25. Κ.Α 61-7341.0023 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Σορωνής Ρόδου (εξοπλισμός γραφείου)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
26. Κ.Α  61-7341.0024  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης 
για Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
255,44 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
27. Κ.Α  61-7341.0025 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού 
επιθεωρητή για Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.230,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
28. Κ.Α 62-6112.0002 και τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 13.379,34 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
29. Κ.Α 62-7135.0003 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 
γκαραζόπορτας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 14.707,40€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.                       
30. Κ.Α 70-6672.0010 και τίτλο «Προμήθεια κινητήρα για συμπυκνωτή 
απορριμμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 85.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού 
και Μηχανημάτων, υπάρχει άμεση ανάγκη λόγω καταστροφής του παλαιού.  
31. Κ.Α 70-7413.0010 και τίτλο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου της 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  24.180 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού & 
Οργάνωσης. 
32. Κ.Α 70-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  
δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης 500.000,00 €, κατά 1.000.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 
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20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-6423 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-6431.0001 και τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά 
7.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τουρισμού  
5. Κ.Α 00-6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και 
διαλέξεις» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά 7.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  
6. Κ.Α 00-6442.0001 και τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και 
διαλέξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000 €, κατά 5.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού  
7. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης  2.000.000  €, κατά 1.700.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 00-6495.0003 και τίτλο «Δαπάνη για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 00-6495.0004 και τίτλο «Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 500.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 00-6495.0006 και τίτλο «Οφειλές προς Ι.Κ.Α δημοτικών 
επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ρόδου, που έχουν καταργηθεί» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 150.000,00 €, κατά 400.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 00-6823.0001 και τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12.  Κ.Α 00-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  
δαπάνης  30.000  €, κατά 300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000.000 €, κατά 5.000.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 10-6232.0001 και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 
ακινήτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 450.000 €, κατά 100.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 10-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 6.000 €, κατά 
6.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
16.  Κ.Α. 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 192.000 €, κατά  
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450 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για την καταβολή αποζημίωσης 
υπερωριακής εργασίας, αποσπασμένου σε βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου 
του Δήμου Ρόδου. 
17. Κ.Α 15-6471.0002 και τίτλο «Εκδηλώσεις για απόδημους Ροδίους» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.000 €, κατά 3.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  
18. Κ.Α 15-6611.0002 και τίτλο «Προμήθεια παιδικών βιβλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
19. Κ.Α 15-6699.0002 και τίτλο «Είδη ιματισμού (πετσέτες, σεντόνια, 
κουρτίνες)» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 3.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
20. Κ.Α. 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 432.000 €, κατά  450 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών, για την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής 
εργασίας, αποσπασμένου σε βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του Δήμου 
Ρόδου. 
21. Κ.Α 64-8262 και τίτλο «Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 
κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ.» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, 
κατά 350.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 64-8263 και τίτλο «Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω 
δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014).» προϋπολογισμού  δαπάνης 
180.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 70-6323.0001 και τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.000 €, κατά 
15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τουρισμού  
25. Κ.Α 70-6471.0001 και τίτλο «Διοργάνωση παγκόσμιας ημέρας 
τουρισμού» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 4.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού  
26. Κ.Α 70-6471.0003 και τίτλο «Διοργάνωση ημέρας γαστρονομίας» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  
27. Κ.Α 70-6471.0004 και τίτλο «Διοργάνωση Press Trips και Fam Trips» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  
-Σε εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4387/16 για την 
επιβολή της εργοδοτικής  συνταξιοδοτικής εισφοράς των τακτικών 
υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., προβαίνουμε στις παρακάτω αυξήσεις των Κ.Α. 
28. Κ.Α 00-6053.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 35.200 €, κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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29. Κ.Α 10-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 720.000 €, κατά 170.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 105.600 €, κατά 30.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α 20-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 348.000 €, κατά 75.000  € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός στην 
ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας, προβαίνουμε σε ισόποση μείωση του 
Κ.Α. 20-6211.0001 
32. Κ.Α 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 432.000 €, κατά 85.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 153.600 €, κατά  25.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α 40-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 126.000 €, κατά  25.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α 45-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000 €, κατά 5.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου 
προσωπικού Λοιπών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού  δαπάνης 366.000 €, 
κατά 75.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
37. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου 
στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 
800.000 €, κατά 500.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, λόγω των παραπάνω 
αυξήσεων των εργοδοτικών εισφορών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 
στον Κ.Α. 4111.0001 
 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 15-7133.0007 και τίτλο «Ηλεκτρικές οικιακές μικροσυσκευές για 
τους παιδικούς σταθμούς, κτλ (μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρική σκούπα, 
αποχυμωτές, κτλ)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
2. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.236.276,24 €, κατά 75.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, λόγω της ισόποσης αύξησης του Κ.Α.                  
20-6051.0001 
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3. Κ.Α 61-7132.0001 και τίτλο «Προμήθεια σχολικού λεωφορίου για 
βρεφονηπιακό σταθμό τοπικής κοινότητας Σορώνης Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 98.400 €, κατά 98.400 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων και 
υποδομών. Η εν λόγω δαπάνη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Έγινε ισόποση 
μείωση και στον αντίστοιχο ΚΑ εσόδου 1322.0026 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6739.0001 και τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων 
για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τα έσοδα της πολιτικής 
προστασίας 2017» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. 
Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 70-6474.0001 και τίτλο «Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων 
για τα πυροσβεστικά κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 0713.0001 και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 
ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης 55.000        € κατά 1.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Εγγράφεται ισόποση πίστωση στον ΚΑ 0718.0006  
2. Κ.Α 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 
Ν. 1828/89).» προϋπολογισμού δαπάνης 17.300.255 € κατά 60.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προσόδων. Εγγράφεται ισόποση πίστωση στον ΚΑ 2111.0002 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 61.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
1. 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.  
2. Κ.Α. 2111.0002 και τίτλο «Έσοδα υπηρεσίας αεροδρομίου» 
προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προσόδων. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:   61.000,00 € 
Αναμόρφωση για εγγραφή ΚΑ επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων 
υποχρεώσεων  
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Με την υπ΄αρ. 24984/2-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:7ΣΑΠ465ΦΘΕ-ΤΙΤ), ο Δήμος Ρόδου 
επιχορηγείται για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του 
προς τρίτους με το ποσό των  5.932.983,23 €. 
Από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι το υπόλοιπο προς 
χρηματοδότηση ποσό, προς τον Δήμο Ρόδου για την εξόφληση 
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων είναι 4.928.873,35 €. 
Με την παρούσα αναμόρφωση εγγράφεται το υπόλοιπο των υποχρεώσεων 
του Δήμου, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι σήμερα, 
προκειμένου να διατηρείται σε ρεαλιστικά μεγέθη ο προϋπολογισμός.  
Το υπόλοιπο της επιχορήγησης θα εγγραφεί σε επόμενη αναμόρφωση με 
την δημιουργία νέων ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς ένταξη. 
 Αναλυτικότερα γίνονται οι κάτωθι εγγραφές: 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.619.893,97 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 3.619.893,97€   (Ισόποση συνολική εγγραφή εξόδων) 
  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1.  Κ.Α  00-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  1.133,63 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2.  Κ.Α 00-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   151.413,59 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 2.843,55 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8314.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
21.967,94 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 00-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  521.612,07 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 00-8317.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
349.124,83 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 10-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 138.093,82 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8.  Κ.Α 10-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   2.923,13 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 10-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 28.003,10 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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10. Κ.Α 10-8315.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων 
Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης 113,90 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 10-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  166.681,66 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 10-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   51.987,33 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 10-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  113.891,90 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 10-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
2.417,64 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 10-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης  545,86 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
16.  Κ.Α  15-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  766,66 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
17.  Κ.Α 15-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   21.400 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 15-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.623,62 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α 15-8315.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων 
Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.037,05 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α 15-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  23.895,83 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 15-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   4.710,80 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 15-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
129.217,47 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 20-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  23.335,18 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 20-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.269,60 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α 20-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  150,80 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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26. Κ.Α 20-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  647,48 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α 20-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  58.057,22 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
28. Κ.Α 30-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  3.259,66 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
29. Κ.Α 30-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 57.162 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α 30-8314.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης  155,40 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α 30-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  57.325,84 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α 30-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   116.854,20 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α 30-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  77.564,94 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α 30-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
945.524,93 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης  110.702,38 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α 35-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.708,16 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
37. Κ.Α 35-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  1.642,94 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
38. Κ.Α 35-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   4.464,53 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
39. Κ.Α 35-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.254,55 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
40. Κ.Α 40-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 986,00 € ,με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
41. Κ.Α 40-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  360,81 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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42. Κ.Α 40-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 2.533,58 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
43. Κ.Α 40-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  9.049,52 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
44. Κ.Α 40-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης  83.062,44 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
45. Κ.Α 45-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης   7.999,09 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
46. Κ.Α 70-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  416,47 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
47.  Κ.Α 70-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   869,00 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
48. Κ.Α 70-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 98.176,82 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
49. Κ.Α 70-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  7.979,28 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
50. Κ.Α 70-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   125.010,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
51. Κ.Α 70-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.488,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
52. Κ.Α 70-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
11.477,77 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 3.619.893,97€ (Ισόποση εγγραφή εσόδου) 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.660.284,73 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά   
1.264.249,76 €  και το τελικό αποθεματικό είναι  2.924.534,49 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

   
217.721.007,53 

 
ΕΞΟΔΑ 

   
214.796.473,04               
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       

2.924.534,49 

Το αποθεματικό ( Κ.Α. 9111)  του Δήμου Ρόδου δεν υπερβαίνει το 5% των 
τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό έτους 2017 
(Άρθρο 161 παρ. 3 του Ν. 3463/2006), σύμφωνα με τα κάτωθι: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
2017                                          (Άρθρο 161 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ = 59.103.854,40 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ= 5% 59.103.854,40 =2.955.192,72 €  

Τρέχων αποθεματικό: 2.924.534,49 € 

Τρέχων αποθεματικό  < Ανώτατο όριο αποθεματικού» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου κ. Διακοσταματίου Σάββα 
και  της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής ) 

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

• Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/4142/20-01-2017 του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ρόδου,  

• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
• Την υπ’ αρ. 23976/2016 ΚΥΑ 
• Το άρθρο 161 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
      Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017,  
 
και, Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Ρόδου, όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση. 

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

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

κ.Χ.Χατζηευθυμίου, ο Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου                

κ. Α. Γιαννικουρής, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Μ.Δράκος και 

Α.Σπανός απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος.   
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση,  τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 

άρθρου 93  του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

του Σώματος , 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με 
επικεφαλής τον κ. Ε. Καρίκη, 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 οι οποίοι ψήφισαν « κατά» και της ανεξάρτητης 
Δημοτικής Συμβούλου κας. Αικ.Μπιλλιά οι οποία ψήφισαν « παρών», 
 
Εγκρίνει την Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου  
οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2017 (ορθή 
επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , η οποία έχει ως 
ακολούθως:  
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
ΜΕΡΟΣ Α  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 
 
1.Επαναυπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Εσόδων Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

 
Μείωση πιστώσεων  
 

1. Κ.Α. 0111.0004 και τίτλο «Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης  207.000 €, κατά  206.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 0452  και τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 
20 Ν. 2539/97).» προϋπολογισμού δαπάνης 501.304 €, κατά  60.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α.  1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 
χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  700.000 €, κατά  100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 1613  και τίτλο «Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις» 
προϋπολογισμού δαπάνης  202.000 €, κατά  200.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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5. Κ.Α. 1694.0004  και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση 
της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , 
Ν.2971/2001)- Δημοπρασίες ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης  400.000 
€, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α. 2112  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, κατά  20.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α. 2113  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης  40.000 €, κατά  30.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 716.000,00 € 
 

 
2. Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

 
                                          ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

 
Αύξηση πιστώσεων  
 

1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 700.948,32 €, κατά 354.164,69 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 

                                               ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
 

1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 658.000 €, κατά 359.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 

                                                 
                                           
 
 
                                                     ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
 
 
 Μείωση πιστώσεων  
 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  
δαπάνης 3.236.276,24 €, κατά  4.835,31 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
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Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 
450.000 €, κατά  5.394,03 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 280.000 €, κατά 23.255,25 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης 
110.000 €, κατά 57.233,81 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.592.051,68 €, κατά 1.300.884,81 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.001.286,85 €, κατά 1.098.382,92 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.700.000 €, κατά 459.218,46 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000 €, κατά 453.230,95 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 650.000 €, κατά 103.552,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €, κατά 39.991,33 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
10. Κ.Α   3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  
1.800.000 €, κατά  573.441,65 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  
11.135,31 €, κατά 295.851,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
12. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.750.000 €, κατά 873.834,45 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
13. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.400.000 €, κατά 672.326,10 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
14. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.460.000 €, κατά 465.542,10 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
15. Κ.Α 3222.0005 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών διαφημίσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 77.850,00 €, κατά 1,31 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
16. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.600.000 €, κατά  1.942.728,36 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
17. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 
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1.280.000 €, κατά  211.535,94 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ   8.576.405,04  € 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 
3.140.000 €, κατά  132.155,35  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 770.000 €, κατά 32.734,64€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3219.0007 και τίτλο «Από  Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου (ΔΗ.ΦΟ ΔΩ.)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 16.925.666,88 €, κατά 72.664,03 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.430.000 €, κατά 88.715,59 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  2.195.539,71 €, κατά   110.692,30  € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
6. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 76.121,36 €, κατά  3.221,96 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
7. Κ.Α 3222.0004 και τίτλο «Από πρόστιμα  ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 16.802.881,25 €, κατά   65.369,46 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
8. Κ.Α 3222.0007 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού 
καθαριότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 85.479,37 €, κατά 2.047,17 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
9. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.001.678,18 €, κατά 808,43  € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
10. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 683.659,68 €, κατά  606,77 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 239.318,70 €, κατά 22.341,13 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
12. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις» 
προϋπολογισμού δαπάνης 963.399,24 €, κατά  28,46 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 531.385,29 € 
 
 

                                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
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1. Κ.Α 00-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 81.530.000 €, κατά  8.345.730 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
 
3. Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
  

   
                                                    ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού 
δαπάνης  4.313.000,00 €, κατά 1.159.811,21 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5112 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» 
προϋπολογισμού δαπάνης  250.000,00 €, κατά 250.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες » 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.816.000,00 €, κατά 1.129.187,95        € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης  559.000,00 €, κατά 503.194,40 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων  

 
1. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 6.251.197,67 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών » 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.531.000 €, κατά  3.581.533,55 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης  2.531.000,00 €, κατά 5.937.714,56 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
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Μείωση πιστώσεων 
 
1.  Κ.Α  00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 €, κατά 45.422,83 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8115.0002 και τίτλο «Καταβολή επιδοτήσης αγοράς κατοικίας σε 
παραμεθόριες και προβληματκές περιοχές (αρθρ. 10 ν. 3320/05)» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 12.000 €, κατά 12.000            € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3.  Κ.Α  00-8115.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων 
Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000 €, κατά 2.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού ατο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.500 €, κατά 1.500 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 00-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, κατά 3.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό , έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
6.  Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   15.000 €, κατά 12.076,87 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, κατά 16.722,24 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 10-8114.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
1.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 180.000 €, κατά             8.909,90 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 10-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 10-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης  3.000 €, 
κατά 2.454,14 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 10-8132.0001 και τίτλο «Απόδοση Εργοδοτικών Εισφορών 
ΚΑΜΕΙΡΟΣ Α.Ε (ΤΑΞΥ, ΙΚΑ Ν.3081/09)» προϋπολογισμού  δαπάνης 12.000 
€, κατά 12.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 15-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  30.000 €, κατά 29.233,34 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
14.  Κ.Α 15-8115.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων 
Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 2.962,95 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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15.  Κ.Α 15-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.500 €, κατά  2.500  € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης   150.000 €, κατά  
125.001,58 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 15-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
500.000 € , κατά  304.130,49 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
18.  Κ.Α 30-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   30.000 €, κατά 30.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
19.  Κ.Α  30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000 €, κατά 241.208,24 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α  30-8114.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης  200 €, κατά 44,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   280.000 €, κατά 140.600,12 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
1.085.659,23 € , κατά  57.470,05 € με μεταφορά ίσου ποσού  στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 150.000 €, 
κατά 11.774,54€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24.  Κ.Α  35-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  30.000€, κατά 7.459,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
25.  Κ.Α  35-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης   5.000 €, κατά             3.357,06 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α 35-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 
€ , κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000  €, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
28. Κ.Α 40-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000 €, κατά 1.014,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
29.  Κ.Α 40-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης   5.000 €, κατά             4.639,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 
€ , κατά 26.871,09 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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31.  Κ.Α 61-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   3.000 €, κατά 2.744,56 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α 61-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α 61-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
100.000 € ,κατά 65.382,12 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
34.  Κ.Α 62-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   5.000 €, κατά 5000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α 62-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, κατά 3.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α 62-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 
€ , κατά  40.138,06 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
37.  Κ.Α  64-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000 €, κατά  50.000           € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
38. Κ.Α 64-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
800.000 € , κατά 338.265,41 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
39. Κ.Α 64-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000 
€, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
40. Κ.Α 69-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 
€ , κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
41.  Κ.Α 70-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   5.000 €, κατά 4.131,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 1.953.013,38 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-8115.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων 
Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης 113,90 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 10-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
2.417,64 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 15-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης  11.600 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 40-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 13.706,96€, με μεταφορά 
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ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 70-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
54.003,57 € , με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1.  Κ.Α  00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  1.200  €, κατά 8.390,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2.  Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   80.000 €, κατά 102.168,05 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
1.000 €, κατά    21.342,94 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  500.000 €, κατά             116.258,11€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 00-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
250.000 €, κατά   111.805,65 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000  €, κατά 61.720,47 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   100.000 €, κατά 21.727,74 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000 €, κατά 
120.890,26 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9.  Κ.Α 15-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   10.000 €, κατά 11.400 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 15-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά  205,30 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11.  Κ.Α  15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης   80.000 €, κατά             140.519,22 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   10.000 €, κατά 55.814,82 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 30-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000  €, κατά 5.935,07 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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14. Κ.Α 30-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης   60.000 €, κατά              2.877,94€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης   50.000 €, κατά  
57.111,66 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 35-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000 €, κατά 22.424,15 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   10.000 €, κατά  37.092,73 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 11.067,36 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   3.000 €, κατά 1.234,63 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, 
κατά 182.578,16 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 45-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   5.000 €, κατά 2.999,09 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 62-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, 
κατά 4.126,59 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 70-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000  €, κατά 23.861,85 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000 €, κατά 74.869,02 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α 70-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 5.000 €, κατά             3.765,72 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   200.000 €, κατά  65.486,19 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 57.084,81 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  1.406.599,60 € 
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ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ  20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΟΕ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1.  Κ.Α  20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης  150.000 €, κατά  51.451,60 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   10.000 €, κατά 8.825,52 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 60.277,12 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 150,80 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  113.940,77  €, κατά 2.233,72 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 70.000 €, κατά  84.755,52 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ   87.140,04  € 
 
*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του 
κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 26.862,92 € (87.140,04 – 
60.277,12) 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1.  Κ.Α  20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  3.236.276,24 €, κατά 26.862,92 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΜΕΡΟΣ Β 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
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Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0026 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 98.000,00 €, κατά 98.400,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. Λόγω της ένταξης της παραπάνω δαπάνης στο ΕΣΠΑ 
(Απόφαση ένταξης: 5690/23-12-2016) (ΑΔΑ: 6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3). Έγινε 
ισόποση μείωση και στον αντίστοιχο ΚΑ εξόδου 61-7132.0001 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1314.0006 και τίτλο «Κατασκευή κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο 
Φαληράκι» προϋπολογισμού  δαπάνης 28.430,26€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. (Αναγγελία πίστωσης 5722/12-01-2017 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ).                
Το έξοδο είχε εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α. 15-
7311.0002 
2. Κ.Α 1323.0002 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''MOTIVATE''» 
προϋπολογισμού δαπάνης 151.257,50 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 00-
6495.0016 και 10-6422.0004                         
3. Κ.Α 1323.0003 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''BLUEISLANDS''» 
προϋπολογισμού δαπάνης 190.981,74 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή εξόδων στους Κ.Α.                        
00-6495.0017 και 10-6422.0005                         
4. Κ.Α 1328.0109 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 105.385,44 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. (Απόφαση ένταξης: 5690/23-12-2016) (ΑΔΑ: 6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3) 
Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 61-7341.0022 έως 
61-7341.0025 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0027 και τίτλο «Κατασκευή κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 943.927,00 €, κατά 
28.086,74 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση συνολική 
εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 62-6112.0002 και 62-7135.0003 
2. Κ.Α 4111.0001 και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές 
και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού  δαπάνης  800.000 €,  κατά 
500.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
8211.0001 
 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 00-6495.0016 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "MOTIVATE"» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 134.257,50€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
2. Κ.Α 00-6495.0017 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα 
"BLUEISLANDS"» προϋπολογισμού  δαπάνης 175.581,74 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
3. Κ.Α 10-6041.0004 και τίτλο «Αμοιβή πρακτικής άσκησης μαθητών 
ΕΠΑ.Λ.» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.655,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, για την πληρωμή της πρακτικής άσκησης των μαθητών 
ΕΠΑ.Λ. 
4. Κ.Α 10-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.901,25 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών 
της πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Λ. 
5. Κ.Α 10-6422.0004 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος 
"MOTIVATE"» προϋπολογισμού  δαπάνης 17.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
6. Κ.Α 10-6422.0005 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος 
"BLUEISLANDS"» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.400 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
7. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών.  
8. Κ.Α 10-6635.0001.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών.  
9. Κ.Α 10-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  
δαπάνης  200.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 15-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για 
την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, αποσπασμένου σε 
βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου. 
11. Κ.Α 15-6142.0007 και τίτλο «Έλεγχος, αποτύπωση – ανασχεδιασμός 
και κοστολόγηση για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να προβεί σε νομιμοποίηση της 
λειτουργίας των παιδικών χαρών και σε δημιουργία νέων. 
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12. Κ.Α 15-6694.0001 και τίτλο «Προμήθεια παιχνιδιών και εκπαιδευτικού 
υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
13. Κ.Α 15-7133.0009 και τίτλο «Είδη εστίασης παιδικών σταθμών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
14. Κ.Α 15-7133.0008.0001 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 
παιδικών σταθμών ΔΕ Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
15. Κ.Α 15-7133.0008.0002 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 
παιδικών σταθμών ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, 
Αταβύρου)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
16. Κ.Α 15-7133.0008.0003 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 
παιδικών σταθμών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Καλλιθέας, Αφάντου, 
Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
17. Κ.Α  15-7135.0008  και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων (καμερών) ασφαλείας στο κτήριο στέγασης του Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου στους 
Αγίους Αποστόλους» προϋπολογισμού δαπάνης 3.500 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας, για λόγους ασφάλειας των γυναικών. 
18. Κ.Α 30-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για 
την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, αποσπασμένου σε 
βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου. 
19. Κ.Α 30-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  
δαπάνης 200.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α 35-6262.0004 και τίτλο «Συντήρηση και καθαρισμός παρτεριών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
21. Κ.Α 35-6262.0007 και τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης και 
καλλωπισμού κοινοχρήστων χώρων έτους 2017» προϋπολογισμού δαπάνης 
74.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών. 
22. Κ.Α 40-7421.0010 και τίτλο «Αποζημίωση της Δικαιούχου Τσαμπίκας – 
Ευαγγελίας Παναγούλια με την Επανεπιβολή Απαλλοτρίωσης μετά την 
Άρση Απαλλοτρίωσης με Δικαστική Απόφαση των κ.μ. 505 και 505Α Γαιών 
Τριαντών» προϋπολογισμού δαπάνης 285.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού. 
23. Κ.Α 40-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  
δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 61-7341.0022 και τίτλο «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 98.400 
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€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
25. Κ.Α 61-7341.0023 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Σορωνής Ρόδου (εξοπλισμός γραφείου)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
26. Κ.Α  61-7341.0024  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης 
για Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
255,44 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
27. Κ.Α  61-7341.0025 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού 
επιθεωρητή για Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.230,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
28. Κ.Α 62-6112.0002 και τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 13.379,34 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
29. Κ.Α 62-7135.0003 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 
γκαραζόπορτας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 14.707,40€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.                       
30. Κ.Α 70-6672.0010 και τίτλο «Προμήθεια κινητήρα για συμπυκνωτή 
απορριμμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 85.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού 
και Μηχανημάτων, υπάρχει άμεση ανάγκη λόγω καταστροφής του παλαιού.  
31. Κ.Α 70-7413.0010 και τίτλο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου της 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  24.180 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού & 
Οργάνωσης. 
32. Κ.Α 70-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  
δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης 500.000,00 €, κατά 1.000.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 
20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-6423 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-6431.0001 και τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά 
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7.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τουρισμού  
5. Κ.Α 00-6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και 
διαλέξεις» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά 7.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  
6. Κ.Α 00-6442.0001 και τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και 
διαλέξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000 €, κατά 5.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού  
7. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης  2.000.000  €, κατά 1.700.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 00-6495.0003 και τίτλο «Δαπάνη για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 00-6495.0004 και τίτλο «Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 500.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 00-6495.0006 και τίτλο «Οφειλές προς Ι.Κ.Α δημοτικών 
επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ρόδου, που έχουν καταργηθεί» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 150.000,00 €, κατά 400.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 00-6823.0001 και τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12.  Κ.Α 00-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  
δαπάνης  30.000  €, κατά 300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000.000 €, κατά 5.000.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 10-6232.0001 και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 
ακινήτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 450.000 €, κατά 100.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 10-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 6.000 €, κατά 
6.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
16.  Κ.Α. 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 192.000 €, κατά  
450 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για την καταβολή αποζημίωσης 
υπερωριακής εργασίας, αποσπασμένου σε βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου 
του Δήμου Ρόδου. 
17. Κ.Α 15-6471.0002 και τίτλο «Εκδηλώσεις για απόδημους Ροδίους» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.000 €, κατά 3.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  
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18. Κ.Α 15-6611.0002 και τίτλο «Προμήθεια παιδικών βιβλίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
19. Κ.Α 15-6699.0002 και τίτλο «Είδη ιματισμού (πετσέτες, σεντόνια, 
κουρτίνες)» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 3.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
20. Κ.Α. 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 432.000 €, κατά  450 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών, για την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής 
εργασίας, αποσπασμένου σε βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του Δήμου 
Ρόδου. 
21. Κ.Α 64-8262 και τίτλο «Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 
κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ.» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, 
κατά 350.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 64-8263 και τίτλο «Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω 
δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014).» προϋπολογισμού  δαπάνης 
180.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 70-6323.0001 και τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.000 €, κατά 
15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τουρισμού  
25. Κ.Α 70-6471.0001 και τίτλο «Διοργάνωση παγκόσμιας ημέρας 
τουρισμού» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 4.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού  
26. Κ.Α 70-6471.0003 και τίτλο «Διοργάνωση ημέρας γαστρονομίας» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  
27. Κ.Α 70-6471.0004 και τίτλο «Διοργάνωση Press Trips και Fam Trips» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  
-Σε εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4387/16 για την 
επιβολή της εργοδοτικής  συνταξιοδοτικής εισφοράς των τακτικών 
υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., προβαίνουμε στις παρακάτω αυξήσεις των Κ.Α. 
28. Κ.Α 00-6053.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 35.200 €, κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
29. Κ.Α 10-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 720.000 €, κατά 170.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 105.600 €, κατά 30.000 € με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α 20-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 348.000 €, κατά 75.000  € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός στην 
ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας, προβαίνουμε σε ισόποση μείωση του 
Κ.Α. 20-6211.0001 
32. Κ.Α 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 432.000 €, κατά 85.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 153.600 €, κατά  25.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α 40-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 126.000 €, κατά  25.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α 45-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000 €, κατά 5.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου 
προσωπικού Λοιπών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού  δαπάνης 366.000 €, 
κατά 75.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
37. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου 
στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 
800.000 €, κατά 500.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, λόγω των παραπάνω 
αυξήσεων των εργοδοτικών εισφορών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 
στον Κ.Α. 4111.0001 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-7133.0007 και τίτλο «Ηλεκτρικές οικιακές μικροσυσκευές για 
τους παιδικούς σταθμούς, κτλ (μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρική σκούπα, 
αποχυμωτές, κτλ)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
2. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.236.276,24 €, κατά 75.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, λόγω της ισόποσης αύξησης του Κ.Α.                  
20-6051.0001 
3. Κ.Α 61-7132.0001 και τίτλο «Προμήθεια σχολικού λεωφορίου για 
βρεφονηπιακό σταθμό τοπικής κοινότητας Σορώνης Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 98.400 €, κατά 98.400 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων και 
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υποδομών. Η εν λόγω δαπάνη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Έγινε ισόποση 
μείωση και στον αντίστοιχο ΚΑ εσόδου 1322.0026 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6739.0001 και τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων 
για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τα έσοδα της πολιτικής 
προστασίας 2017» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. 
Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-6474.0001 και τίτλο «Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων 
για τα πυροσβεστικά κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0713.0001 και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 
ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης 55.000 € κατά 1.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Εγγράφεται ισόποση πίστωση στον ΚΑ 0718.0006  
2. Κ.Α 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 
Ν. 1828/89).» προϋπολογισμού δαπάνης 17.300.255 € κατά 60.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προσόδων. Εγγράφεται ισόποση πίστωση στον ΚΑ 2111.0002 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 61.000 € 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. 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.  
2. Κ.Α. 2111.0002 και τίτλο «Έσοδα υπηρεσίας αεροδρομίου» 
προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προσόδων. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:   61.000,00 € 
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Αναμόρφωση για εγγραφή ΚΑ επιχορήγησης για εξόφληση 
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.619.893,97 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 3.619.893,97€   (Ισόποση συνολική εγγραφή 
εξόδων) 
  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1.  Κ.Α  00-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  1.133,63 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2.  Κ.Α 00-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   151.413,59 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 2.843,55 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8314.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
21.967,94 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 00-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  521.612,07 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 00-8317.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
349.124,83 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 10-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 138.093,82 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8.  Κ.Α 10-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   2.923,13 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 10-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 28.003,10 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 10-8315.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων 
Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης 113,90 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 10-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  166.681,66 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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12. Κ.Α 10-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   51.987,33 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 10-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  113.891,90 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 10-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
2.417,64 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 10-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης  545,86 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
16.  Κ.Α  15-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  766,66 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
17.  Κ.Α 15-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   21.400 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 15-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.623,62 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α 15-8315.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων 
Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.037,05 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α 15-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  23.895,83 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 15-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   4.710,80 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 15-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
129.217,47 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 20-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  23.335,18 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 20-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.269,60 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α 20-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  150,80 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α 20-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  647,48 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α 20-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  58.057,22 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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28. Κ.Α 30-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  3.259,66 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
29. Κ.Α 30-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 57.162 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α 30-8314.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης  155,40 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α 30-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  57.325,84 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α 30-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   116.854,20 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α 30-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  77.564,94 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α 30-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
945.524,93 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης  110.702,38 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α 35-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.708,16 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
37. Κ.Α 35-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  1.642,94 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
38. Κ.Α 35-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   4.464,53 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
39. Κ.Α 35-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.254,55 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
40. Κ.Α 40-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 986,00 € ,με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
41. Κ.Α 40-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  360,81 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
42. Κ.Α 40-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 2.533,58 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
43. Κ.Α 40-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  9.049,52 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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44. Κ.Α 40-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης  83.062,44 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
45. Κ.Α 45-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης   7.999,09 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
46. Κ.Α 70-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  416,47 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
47.  Κ.Α 70-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   869,00 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
48. Κ.Α 70-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 98.176,82 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
49. Κ.Α 70-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  7.979,28 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
50. Κ.Α 70-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   125.010,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
51. Κ.Α 70-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.488,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
52. Κ.Α 70-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
11.477,77 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 3.619.893,97€ (Ισόποση εγγραφή εσόδου) 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.660.284,73 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά   
1.264.249,76 €  και το τελικό αποθεματικό είναι  2.924.534,49 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

   
217.721.007,53 

 
ΕΞΟΔΑ 

   
214.796.473,04               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

      

2.924.534,49 
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Το αποθεματικό ( Κ.Α. 9111)  του Δήμου Ρόδου δεν υπερβαίνει το 5% των 
τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό έτους 2017 
(Άρθρο 161 παρ. 3 του Ν. 3463/2006), σύμφωνα με τα κάτωθι: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
2017                                          (Άρθρο 161 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ = 59.103.854,40 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ= 5% 59.103.854,40 =2.955.192,72 €  

Τρέχων αποθεματικό: 2.924.534,49 € 

Τρέχων αποθεματικό < Ανώτατο όριο αποθεματικού 

 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  
 
 


