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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  17/2/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017    Αριθ. Απόφασης: 64/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 13.00 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.2/10392/13-2-2016 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 

29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

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

(δικ/νος) 

17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

(δικ/νος) 

18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

19.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

20.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

22.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

25.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

26.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 
 

6. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (δικ/νος) 

 
2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)  

 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος) 10.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας(δικ/νος) 
 

4.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 11.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(δικ/νη) 
 

5.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ(δικ/νος) 
 

12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 2.1 και 4.21. προτάχθηκαν και 
συζητήθηκαν στην αρχή της Συνεδρίασης. 
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης και ο Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς προσήλθαν κατά την διάρκεια της 
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Ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους, 
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους. 
 
Θ Ε Μ Α 1.1 : Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, 
Τροποποίηση Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου Ρόδου, 
οικονομικού έτους 2017, αρ.Απόφασης Ο.Ε 42/2017. 
 
 Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα 
θέτει υπόψη την αρ.42/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η 
οποία έχει ως εξής: 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε 
σύντομη γενική ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε 
την ύπαρξη πέντε (5) κατ’ επείγον θεμάτων, για τα οποία η Επιτροπή, 
σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, με τη 
σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να αποδεχθεί 
την ένταξη τους και τη συζήτησή τους, μετά από την έναρξη της ημερήσιας 
διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 
 

1. Το 1ο θέμα (1ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
«Έγκριση για  τις ανατροπές υπολοίπων Κ.Α. Π.Ο.Ε. 
οικονομικού έτους 2017», θεωρείται κατεπείγον για την εύρυθμη 
λειτουργία του Δήμου Ρόδου,  

2. Το 2ο θέμα (2ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
«Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του ανοικτού 
δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των 
Νομικών Προσώπων, έτους 2017», θεωρείται κατεπείγον 
προκειμένου να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός, 

3. Το 3ο θέμα (3ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος, οικονομικού έτους  2017», θεωρείται κατεπείγον 
για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ρόδου, 

4. Το 4ο θέμα (4ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην 
«Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, 
σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας», θεωρείται κατεπείγον για την εύρυθμη 
λειτουργία του Δήμου Ρόδου,  

5. Το 5ο θέμα (5ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην 
«Έγκριση για την παραχώρηση χρήσης με αρ. κυκλοφορίας 
ΚΗΗ 3402 οχήματος της ΠΝΑι (ΠΕ Ρόδου) στον Δήμο Ρόδου», 
θεωρείται κατεπείγον για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του 
Δήμου Ρόδου. 

 
Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να 
ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης 
ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές αποφάσεις, 
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 
 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής 
την εισήγηση  του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης 
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Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, με αριθμ. πρωτ. 2/8335/06-02-
2017 ως κατωτέρω:  
 
«ΘΕΜΑ: Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση 
τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, 
οικονομικού έτους 2017», ως κατωτέρω: 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-
15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και 
Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων 
πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν 
έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον 
τίτλο «αποθεματικό». Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται 
μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και 
απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για να εγγραφούν πιστώσεις  που 
κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-7135.0019 και τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για 
παιδικούς σταθμούς Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Τα όργανα των παιδικών χαρών σε 
ορισμένους παιδικούς σταθμούς είναι κατεστραμμένα και πρέπει για την 
ασφάλεια των παιδιών να αντικατασταθούν το συντομότερο.    
2. Κ.Α 30-6117.0001  και τίτλο «Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Για την αδειοδότηση των ανελκυστήρων και την εξακρίβωση 
της λειτουργίας τους. 
3. Κ.Α 30-6672.0005 και τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων, παρελκόμενων 
και συντήρησης τοπογραφικών οργάνων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
3.750,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Λόγω της παλαιότητας 
των γεωδαιτικών οργάνων και φθοράς των παρελκόμενων, κρίνεται 
επιβεβλημένη η αναγκαιότητα της συντήρησης τους.    
4. Κ.Α 30-7411.0012 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την κατάσταση του 
εδάφους θεμελίωσης του κτιρίου ολοήμερου νηπιαγωγείου στη Δ.Κ 
Παστίδας και πρόταση για μέτρα ενίσχυσης και βελτίωσης εδάφους» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  8.235,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
5. Κ.Α 30-7412.0052 και τίτλο «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και 
διευθέτησης του ρέματος "ΠΟΤΟΥ" στο Φαληράκι» προϋπολογισμού  
δαπάνης  3.620,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 
6. Κ.Α 30-7412.0053 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος "ΠΟΤΟΥ" 
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στο Φαληράκι» προϋπολογισμού  δαπάνης  3.690,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
7. Κ.Α 30-7412.0057 και τίτλο «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και 
διευθέτησης του ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου (Σφαγεία)» προϋπολογισμού  
δαπάνης  10.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
8. Κ.Α 30-7412.0058 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαϊρι 
Ρόδου (Σφαγεία)» προϋπολογισμού  δαπάνης  4.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών.  
9. Κ.Α 30-7412.0059 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
τη συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του 
ρέματος "Μπρασιανός" (Πλατύ) στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  9.920,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
10. Κ.Α 30-7412.0060 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
τη συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας 
χειμάρρου Επιτρόπου στη Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης  
8.060,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
11. Κ.Α 30-7412.0061 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
την "Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας - διευθέτηση κεντρικού 
χειμάρρου''» προϋπολογισμού  δαπάνης  9.920,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  
12. Κ.Α 30-7413.0014 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ΧΥΤΑ Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  16.789,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  
13. Κ.Α 70-6673.0003 και τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων για τα ρολά των 
πορτών του συνεργείου οχημάτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.500,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. Λόγω του ότι χρήζουν άμεσης επισκευής τα ρολά   
14. Κ.Α 70-7131.0008 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
παρκόμετρων για τη ΔΕ Ρόδου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
74.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών.   
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ. 17/2017 απόφασης του Δ.Σ. , 
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1314.0012 και τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο ΔΔ 
Παραδεισίου» προϋπολογισμού  δαπάνης 78.735,48€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό. (Αναγγελία πίστωσης 5722/12-01-2017 Τ.Π.& 
ΔΑΝΕΙΩΝ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7331.0018 
2. Κ.Α 1321.0081 και τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας 
Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. (ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης: 
774Σ7ΛΞ-ΦΝΠ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-7341.0026 
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Αύξηση πιστώσεων 
 
1.  Κ.Α  1322.0018  και τίτλο «Αποκαταστάση ζημιών που προκλήθηκαν 
απο τη θεομηνία στις  28/1/2011 στο Δ.Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  
50.000 €, κατά 427.609 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 64-7333.0001,                 
64-7333.0002, 64-7333.0017, 64-7333.0021  
(51.619+10.400+185.340+180.250). 
2.  Κ.Α  1322.0021  και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν  
απο τη θεομηνία 2013 στο Δήμο Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης  
280.000 €, κατά 452.754 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 64-7333.0005, 64-
7333.0008,   64-7333.0013,64-7333.0018,64-7333.0022 
(82.010+22.900+52.918+37.276+257.650)  
3. Κ.Α 1326.0002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Ν 
Αιγαίου για επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 
αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» προϋπολογισμού δαπάνης 
70.000,00€, κατά 276.095,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 30-7311.0006 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-7331.0018 και τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο Δ.Δ. 
Παραδεισίου» προϋπολογισμού δαπάνης 135.405,48€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 78.735,48 ΘΗΣΕΑΣ και 
56.670,00 ΣΑΤΑ. Έγινε εγγραφή εσόδου, ποσού 78.735,48 στον Κ.Α. 
1314.0012 
2. Κ.Α 15-7331.0031 και τίτλο «Συντήρηση - συμπλήρωση εγκαταστάσεων 
πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ)» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 13.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό.  
3. Κ.Α  15-7331.0038  και τίτλο «Εργασίες συντήρησης στο 1ο 
Πειραματικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου » προϋπολογισμού  δαπάνης  5.478,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
4. Κ.Α 15-7331.0039  και τίτλο «Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 48.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
5. Κ.Α  30-7326.0068  και τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην 
Περιοχή Πεύκη - Λίνδου                                                         » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 12.291,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
6. Κ.Α  30-7326.0070 και τίτλο «Εγκατάσταση ιστών και σηματοδοτών 
στον κόμβο της διασταύρωσης των οδών Γρηγορίου Ε’ και Ι. Δενδρινού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.254,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
7. Κ.Α  30-7326.0072  και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
8. Κ.Α 30-7326.0073 και τίτλο «Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα 
της Δ.Κ. Αρχαγγέλου                                                        » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 32.865,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
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9. Κ.Α 30-7326.0074 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη 
πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου» προϋπολογισμού  δαπάνης  60.000,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
10. Κ.Α 30-7326.0075 και τίτλο «Αντιστήριξη πρανών στην Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.192,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
11. Κ.Α 30-7332.0004 και τίτλο «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην 
πλατεία της Τ.Κ. Δαματριάς                                                     » 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό.  
12. Κ.Α 30-7333.0077 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 
στη Δ.Κ Κρεμαστής                » προϋπολογισμού  δαπάνης  74.400,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
13. Κ.Α  30-7333.0081  και τίτλο «Επείγουσες βελτιωτικές παρεμβάσεις 
οδικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Παστίδας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 11.812,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
14.  Κ.Α  30-7333.0087 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην 
Δ.Κ. Ιαλυσού και στη Δ.Κ. Παραδεισίου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
7.270,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
15. Κ.Α  30-7333.0090 και τίτλο «Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. 
Ασκληπείου» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
16. Κ.Α 30-7333.0091 και τίτλο «Συντήρηση οδού στην περιοχή Κούκη της 
Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.235,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
17. Κ.Α 30-7333.0092  και τίτλο «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο 
δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο» προϋπολογισμού δαπάνης 14.500,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
18. Κ.Α 30-7335.0005 και τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών σε 
διαδρόμους του Δημαρχιακού Μεγάρου με φωτιστικά LED για εξοικονόμηση 
ενέργειας» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.120,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό. 
19. Κ.Α  30-7335.0010  και τίτλο «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση 
νέων φωτιστικών σωμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
20. Κ.Α 30-7335.0011 και τίτλο «Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών 
Δημοτικού Φωτισμού» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.093,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
21. Κ.Α 30-7335.0012 και τίτλο «Τοποθέτηση και εγκατάσταση πινάκων 
(pilar) για δίκτυα ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.199,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
22. Κ.Α 30-7336.0041 και τίτλο «Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή 
Λουκα-Ρουκουνάκη» προϋπολογισμού δαπάνης 32.700,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
23. Κ.Α 30-7336.0043 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών 
Ενοτήτων ανατολικής πλευράς Νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
24. Κ.Α 30-7336.0044 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών 
Ενοτήτων δυτικής πλευράς Νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
25. Κ.Α  30-7336.0046 και τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης συσκευής 
σηματοδότησης κόμβου Εθνικής Αντιστάσεως» προϋπολογισμού  δαπάνης 
7.254,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
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26. Κ.Α 30-7336.0048 και τίτλο «Συντήρηση φράγματος των επτά πηγών» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  6.994,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
27. Κ.Α 61-7341.0026 και τίτλο «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, 
Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΕΣΠΑ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0081 
28. Κ.Α 64-7333.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της 
Ανατολικής πλευράς της Ρόδου που προκληθήκαν από τη θεομηνία της 28-
01-2011 και επιδεινωθήκαν μετά τη θεομηνία της 30-12-2012.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 1322.0018 
29. Κ.Α 64-7333.0005 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12-2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου 
(Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Κρεμαστής και παραπλεύρων οδών 
στη Δ.Κ Κρεμαστής)» προϋπολογισμού  δαπάνης 82.010,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0021 
30. Κ.Α 64-7333.0008 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες 
στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της 
Ρόδου(στη Δ.Ε Ρόδου)» προϋπολογισμού  δαπάνης 22.900,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0021 
31. Κ.Α  64-7333.0017 και τίτλο «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών 
που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28/1/2011 και επιδεινώθηκαν μετά 
τη θεομηνία της 30/12/2012» προϋπολογισμού  δαπάνης  185.340,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0018 
32. Κ.Α 64-7333.0021 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 
Ενότητες της ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν από 
τη θεομηνία του 2011» προϋπολογισμού  δαπάνης   337.900,00  € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 180.250,00 
ΠΔΕ και 157.650,00 ΣΑΤΑ. Έγινε εγγραφή εσόδου, ποσού 180.250,00 
στον Κ.Α. 1322.0018 
33. Κ.Α  64-7333.0022 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 
Ενότητες της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν από τις 
θεομηνίες του 2013» προϋπολογισμού δαπάνης   337.900,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 257.650,00 
ΠΔΕ και   80.250,00 ΣΑΤΑ. Έγινε εγγραφή εσόδου, ποσού 257.650,00 
στον Κ.Α. 1322.0021 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1.  Κ.Α. 15-7331.0029 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά  68.652 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
2. Κ.Α. 15-7331.0033 και τίτλο «Επισκευή - Συντήρηση παιδικού σταθμού 
Μ. Καβαρινού» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά  20.934 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
3. Κ.Α. 15-7331.0036 και τίτλο «Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, κατά  34.900 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
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4. Κ.Α. 15-7336.0018 και τίτλο «Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού 
χώρου ρίψεων στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
5. Κ.Α. 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού 
νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση 
υπηρεσιών"» προϋπολογισμού δαπάνης 441.881 €, κατά  276.095 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση προγραμματική 
σύμβαση με ΠΝΑ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1326.0002 
6. Κ.Α. 30-7323.0082 και τίτλο «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην 
περιοχή μαρίνας(οδοί Μαύρου-Τηλιακού)» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000 €, κατά  63.259 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
7. Κ.Α. 30-7323.0085 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 
Λινδίων» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, κατά  35.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
8. Κ.Α. 30-7323.0088 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 165.000 €, κατά  165.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
9. Κ.Α. 30-7324.0015 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική 
διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά  93.720 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
10. Κ.Α. 30-7326.0052 και τίτλο «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 
πάρκα-παρτέρια-νησίδες» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά  
23.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 
11. Κ.Α. 30-7326.0065 και τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιμητηρίων 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά  15.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
12. Κ.Α. 30-7331.0021 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά  60.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
13. Κ.Α. 30-7331.0022 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός 
πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά  50.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
14. Κ.Α. 30-7333.0076 και τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου και 
πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, 
κατά  59.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
15. Κ.Α. 30-7333.0078 και τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 
κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 
14.640 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 
16 Κ.Α. 30-7333.0079 και τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 
κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά  
9.367 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 
17. Κ.Α. 30-7335.0004 και τίτλο «Ανακατασκευή και συμπλήρωση 
δημοτικού φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.000 €, κατά  9.965 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
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18. Κ.Α. 30-7336.0029 και τίτλο «Συντήρηση και συμπλήρωση 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Δ.Ε Ρόδου.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 36.000 €, κατά  19.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
19. Κ.Α. 30-7336.0038 και τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου 
αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου γυμναστηρίου και επανακατασκέυη 
καθαιρέντων ψευδοροφών στο κτιρίο της πρώην παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά  13.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
20. Κ.Α. 30-7336.0045 και τίτλο «Συμπλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 75.000 €, 
κατά  75.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
21. Κ.Α. 64-7333.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες 
περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά τη Θεομηνία της 28/01/2011 - β’ φάση» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά  51.619,00 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον ΚΑ 1322.0018 
22. Κ.Α. 64-7333.0013 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες 
στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της 
Ρόδου(υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε Αφάντου)» προϋπολογισμού δαπάνης 
150.000 €, κατά 52.918,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1322.0021 
23. Κ.Α. 64-7333.0018 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα 
της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά  37.276,00 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1322.0021 
24. Κ.Α. 70-7331.0018 και τίτλο «Επισκευή γραφείων τουρισμού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά  18.936 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  2.924.534,49 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά   
 1.854.954,00 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 1.069.580,49 €. 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 219.156.201,01 

ΕΞΟΔΑ 218.086.620,52 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.069.580,49 

 
 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας 

Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. 
Διακοσταματίου Σάββα) 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά 
 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
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• Τις διατάξεις του Β.Δ 17/5-15/6/1959 
• Την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. 
πρωτοκόλλου 2/8335/06.02.2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

      Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του 
Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου Προγράμματος δράσης 
οικονομικού έτους 2017, ως ακολούθως: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 15-7135.0019 και τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για 
παιδικούς σταθμούς Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Τα όργανα των παιδικών χαρών σε 
ορισμένους παιδικούς σταθμούς είναι κατεστραμμένα και πρέπει για την 
ασφάλεια των παιδιών να αντικατασταθούν το συντομότερο.    

2. Κ.Α 30-6117.0001  και τίτλο «Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Για την αδειοδότηση των ανελκυστήρων και την εξακρίβωση 
της λειτουργίας τους. 

3. Κ.Α 30-6672.0005 και τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων, παρελκόμενων 
και συντήρησης τοπογραφικών οργάνων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
3.750,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Λόγω της παλαιότητας 
των γεωδαιτικών οργάνων και φθοράς των παρελκόμενων, κρίνεται 
επιβεβλημένη η αναγκαιότητα της συντήρησης τους.    

4. Κ.Α 30-7411.0012 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την κατάσταση 
του εδάφους θεμελίωσης του κτιρίου ολοήμερου νηπιαγωγείου στη Δ.Κ 
Παστίδας και πρόταση για μέτρα ενίσχυσης και βελτίωσης εδάφους» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  8.235,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  

5. Κ.Α 30-7412.0052 και τίτλο «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και 
διευθέτησης του ρέματος "ΠΟΤΟΥ" στο Φαληράκι» προϋπολογισμού  
δαπάνης  3.620,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 

6. Κ.Α 30-7412.0053 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος "ΠΟΤΟΥ" 
στο Φαληράκι» προϋπολογισμού  δαπάνης  3.690,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

7. Κ.Α 30-7412.0057 και τίτλο «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και 
διευθέτησης του ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου (Σφαγεία)» προϋπολογισμού  
δαπάνης  10.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
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8. Κ.Α 30-7412.0058 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαΐρι 
Ρόδου (Σφαγεία)» προϋπολογισμού  δαπάνης  4.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών.  

9. Κ.Α 30-7412.0059 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
τη συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του 
ρέματος "Μπρασιανός" (Πλατύ) στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  9.920,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

10. Κ.Α 30-7412.0060 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για τη συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας 
χειμάρρου Επιτρόπου στη Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης  
8.060,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

11. Κ.Α 30-7412.0061 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για την "Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας - διευθέτηση κεντρικού 
χειμάρρου''» προϋπολογισμού  δαπάνης  9.920,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  

12. Κ.Α 30-7413.0014 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ΧΥΤΑ Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  16.789,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  

13. Κ.Α 70-6673.0003 και τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων για τα ρολά 
των πορτών του συνεργείου οχημάτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
3.500,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. Λόγω του ότι χρήζουν άμεσης επισκευής τα 
ρολά   

14. Κ.Α 70-7131.0008 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
παρκόμετρων για τη ΔΕ Ρόδου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
74.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών.   
 
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ. 17/2017 απόφασης του Δ.Σ. , 
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 1314.0012 και τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο ΔΔ 
Παραδεισίου» προϋπολογισμού  δαπάνης 78.735,48€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό. (Αναγγελία πίστωσης 5722/12-01-2017 Τ.Π.& 
ΔΑΝΕΙΩΝ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7331.0018 

2. Κ.Α 1321.0081 και τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής 
Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. (ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης: 
774Σ7ΛΞ-ΦΝΠ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-7341.0026 
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Αύξηση πιστώσεων 
 

1.  Κ.Α  1322.0018  και τίτλο «Αποκαταστάση ζημιών που προκλήθηκαν 
απο τη θεομηνία στις  28/1/2011 στο Δ.Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  
50.000 €, κατά 427.609 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 64-7333.0001,                 
64-7333.0002, 64-7333.0017, 64-7333.0021  
(51.619+10.400+185.340+180.250). 

2.  Κ.Α  1322.0021  και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν  
απο τη θεομηνία 2013 στο Δήμο Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης  
280.000 €, κατά 452.754 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 64-7333.0005, 64-
7333.0008,   64-7333.0013,64-7333.0018,64-7333.0022 
(82.010+22.900+52.918+37.276+257.650)  

3. Κ.Α 1326.0002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Ν 
Αιγαίου για επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 
αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» προϋπολογισμού δαπάνης 
70.000,00€, κατά 276.095,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 30-7311.0006 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 15-7331.0018 και τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο 
Δ.Δ. Παραδεισίου» προϋπολογισμού δαπάνης 135.405,48€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 78.735,48 ΘΗΣΕΑΣ και 
56.670,00 ΣΑΤΑ. Έγινε εγγραφή εσόδου, ποσού 78.735,48 στον Κ.Α. 
1314.0012 

2. Κ.Α 15-7331.0031 και τίτλο «Συντήρηση - συμπλήρωση 
εγκαταστάσεων πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων (παιδικοί σταθμοί, 
ΚΔΑΠ, κλπ)» προϋπολογισμού  δαπάνης 13.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  

3. Κ.Α  15-7331.0038  και τίτλο «Εργασίες συντήρησης στο 1ο 
Πειραματικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου » προϋπολογισμού  δαπάνης  5.478,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

4. Κ.Α 15-7331.0039  και τίτλο «Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 48.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

5. Κ.Α  30-7326.0068  και τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου 
στην Περιοχή Πεύκη - Λίνδου                                                         » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 12.291,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 

6. Κ.Α  30-7326.0070 και τίτλο «Εγκατάσταση ιστών και σηματοδοτών 
στον κόμβο της διασταύρωσης των οδών Γρηγορίου Ε’ και Ι. Δενδρινού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.254,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 

7. Κ.Α  30-7326.0072  και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου» 
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προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

8. Κ.Α 30-7326.0073 και τίτλο «Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα 
της Δ.Κ. Αρχαγγέλου                                                        » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 32.865,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 

9. Κ.Α 30-7326.0074 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη 
πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου» προϋπολογισμού  δαπάνης  60.000,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

10. Κ.Α 30-7326.0075 και τίτλο «Αντιστήριξη πρανών στην Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.192,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

11. Κ.Α 30-7332.0004 και τίτλο «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην 
πλατεία της Τ.Κ. Δαματριάς» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.270,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

12. Κ.Α 30-7333.0077 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 
στη Δ.Κ Κρεμαστής» προϋπολογισμού  δαπάνης  74.400,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

13. Κ.Α  30-7333.0081  και τίτλο «Επείγουσες βελτιωτικές παρεμβάσεις 
οδικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Παστίδας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 11.812,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

14.  Κ.Α  30-7333.0087 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην 
Δ.Κ. Ιαλυσού και στη Δ.Κ. Παραδεισίου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
7.270,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

15. Κ.Α  30-7333.0090 και τίτλο «Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. 
Ασκληπείου» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

16. Κ.Α 30-7333.0091 και τίτλο «Συντήρηση οδού στην περιοχή Κούκη 
της Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.235,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

17. Κ.Α 30-7333.0092  και τίτλο «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο 
δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο» προϋπολογισμού δαπάνης 14.500,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

18. Κ.Α 30-7335.0005 και τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών σε 
διαδρόμους του Δημαρχιακού Μεγάρου με φωτιστικά LED για εξοικονόμηση 
ενέργειας» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.120,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό. 

19. Κ.Α  30-7335.0010  και τίτλο «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση 
νέων φωτιστικών σωμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

20. Κ.Α 30-7335.0011 και τίτλο «Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών 
Δημοτικού Φωτισμού» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.093,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

21. Κ.Α 30-7335.0012 και τίτλο «Τοποθέτηση και εγκατάσταση πινάκων 
(pilar) για δίκτυα ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.199,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
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22. Κ.Α 30-7336.0041 και τίτλο «Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή 
Λουκα-Ρουκουνάκη» προϋπολογισμού δαπάνης 32.700,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

23. Κ.Α 30-7336.0043 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών 
Ενοτήτων ανατολικής πλευράς Νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

24. Κ.Α 30-7336.0044 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών 
Ενοτήτων δυτικής πλευράς Νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

25. Κ.Α  30-7336.0046 και τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης συσκευής 
σηματοδότησης κόμβου Εθνικής Αντιστάσεως» προϋπολογισμού  δαπάνης 
7.254,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

26. Κ.Α 30-7336.0048 και τίτλο «Συντήρηση φράγματος των επτά 
πηγών» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.994,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

27. Κ.Α 61-7341.0026 και τίτλο «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού 
σταθμού, Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1321.0081 

28. Κ.Α 64-7333.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της 
Ανατολικής πλευράς της Ρόδου που προκληθήκαν από τη θεομηνία της 28-
01-2011 και επιδεινωθήκαν μετά τη θεομηνία της 30-12-2012.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 1322.0018 

29. Κ.Α 64-7333.0005 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από τις 
θεομηνίες 22/11,25/11,04/12-2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου 
(Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Κρεμαστής και παραπλεύρων οδών 
στη Δ.Κ Κρεμαστής)» προϋπολογισμού  δαπάνης 82.010,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0021 

30. Κ.Α 64-7333.0008 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών απο της 
θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές 
Ενότητες της Ρόδου(στη Δ.Ε Ρόδου)» προϋπολογισμού  δαπάνης 22.900,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0021 

31. Κ.Α  64-7333.0017 και τίτλο «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών 
που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28/1/2011 και επιδεινώθηκαν μετά 
τη θεομηνία της 30/12/2012» προϋπολογισμού  δαπάνης  185.340,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0018 

32. Κ.Α 64-7333.0021 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 
Ενότητες της ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν από 
τη θεομηνία του 2011» προϋπολογισμού  δαπάνης   337.900,00  € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 180.250,00 
ΠΔΕ και 157.650,00 ΣΑΤΑ. Έγινε εγγραφή εσόδου, ποσού 180.250,00 
στον Κ.Α. 1322.0018 
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33. Κ.Α  64-7333.0022 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 
Ενότητες της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν από τις 
θεομηνίες του 2013» προϋπολογισμού δαπάνης   337.900,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 257.650,00 
ΠΔΕ και   80.250,00 ΣΑΤΑ. Έγινε εγγραφή εσόδου, ποσού 257.650,00 
στον Κ.Α. 1322.0021 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 

1.  Κ.Α. 15-7331.0029 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά  68.652 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

2. Κ.Α. 15-7331.0033 και τίτλο «Επισκευή - Συντήρηση παιδικού 
σταθμού Μ. Καβαρινού» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά  20.934 
€  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

3. Κ.Α. 15-7331.0036 και τίτλο «Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός 
πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, κατά  34.900 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

4. Κ.Α. 15-7336.0018 και τίτλο «Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού 
χώρου ρίψεων στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 

5. Κ.Α. 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού 
νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση 
υπηρεσιών"» προϋπολογισμού δαπάνης 441.881 €, κατά  276.095 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση προγραμματική 
σύμβαση με ΠΝΑ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1326.0002 

6. Κ.Α. 30-7323.0082 και τίτλο «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην 
περιοχή μαρίνας(οδοί Μαύρου-Τηλιακού)» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000 €, κατά  63.259 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

7. Κ.Α. 30-7323.0085 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 
Λινδίων» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, κατά  35.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

8. Κ.Α. 30-7323.0088 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 165.000 €, κατά  165.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

9. Κ.Α. 30-7324.0015 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική 
διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά  93.720 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

10. Κ.Α. 30-7326.0052 και τίτλο «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 
πάρκα-παρτέρια-νησίδες» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά  
23.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 

11. Κ.Α. 30-7326.0065 και τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίων 
κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά  
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15.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 

12. Κ.Α. 30-7331.0021 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά  60.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

13. Κ.Α. 30-7331.0022 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός 
πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά  50.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

14. Κ.Α. 30-7333.0076 και τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου και 
πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, 
κατά  59.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

15. Κ.Α. 30-7333.0078 και τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 
κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 
14.640 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 

16 Κ.Α. 30-7333.0079 και τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 
κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά  
9.367 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 

17. Κ.Α. 30-7335.0004 και τίτλο «Ανακατασκευή και συμπλήρωση 
δημοτικού φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.000 €, κατά  9.965 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 

18. Κ.Α. 30-7336.0029 και τίτλο «Συντήρηση και συμπλήρωση 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Δ.Ε Ρόδου.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 36.000 €, κατά  19.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

19. Κ.Α. 30-7336.0038 και τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου 
αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου γυμναστηρίου και επανακατασκέυη 
καθαιρέντων ψευδοροφών στο κτίριο της πρώην παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά  13.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

20. Κ.Α. 30-7336.0045 και τίτλο «Συμπλήρωση και βελτίωση 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 
75.000 €, κατά  75.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

21. Κ.Α. 64-7333.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες 
περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά τη Θεομηνία της 28/01/2011 - β’ φάση» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά  51.619,00 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον ΚΑ 1322.0018 

22. Κ.Α. 64-7333.0013 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών απο της 
θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές 
Ενότητες της Ρόδου(υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε Αφάντου)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 150.000 €, κατά 52.918,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
ΚΑ 1322.0021 
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23. Κ.Α. 64-7333.0018 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε 
οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 
2013» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά  37.276,00 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1322.0021 

24. Κ.Α. 70-7331.0018 και τίτλο «Επισκευή γραφείων τουρισμού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά  18.936 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  2.924.534,49 € και μετά από τις 
παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά   1.854.954,00 €  και το 
τελικό αποθεματικό είναι 1.069.580,49 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ    
219.156.201,01 

ΕΞΟΔΑ    
218.086.620,52               

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
      

1.069.580,49 

 

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 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, 

 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

κ.Κ.Πότσος, ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ..Α.Παπουράς  
ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία  

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» με επικεφαλής τον κ.Ε.Καρίκη, οι οποίοι ψήφισαν  

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

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής 
τον κ.Γ.Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν «παρών» 

 
Εγκρίνει την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού  και την 

τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου  οικονομικού 
έτους 2017 σύμφωνα με την αρ. 42/6.2.2017 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως ακολούθως: 
 



19 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-7135.0019 και τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για 
παιδικούς σταθμούς Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Τα όργανα των παιδικών χαρών σε 
ορισμένους παιδικούς σταθμούς είναι κατεστραμμένα και πρέπει για την 
ασφάλεια των παιδιών να αντικατασταθούν το συντομότερο.    
2. Κ.Α 30-6117.0001  και τίτλο «Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Για την αδειοδότηση των ανελκυστήρων και την εξακρίβωση 
της λειτουργίας τους. 
3. Κ.Α 30-6672.0005 και τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων, παρελκόμενων 
και συντήρησης τοπογραφικών οργάνων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
3.750,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Λόγω της παλαιότητας 
των γεωδαιτικών οργάνων και φθοράς των παρελκόμενων, κρίνεται 
επιβεβλημένη η αναγκαιότητα της συντήρησης τους.    
4. Κ.Α 30-7411.0012 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την κατάσταση του 
εδάφους θεμελίωσης του κτιρίου ολοήμερου νηπιαγωγείου στη Δ.Κ 
Παστίδας και πρόταση για μέτρα ενίσχυσης και βελτίωσης εδάφους» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  8.235,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
5. Κ.Α 30-7412.0052 και τίτλο «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και 
διευθέτησης του ρέματος "ΠΟΤΟΥ" στο Φαληράκι» προϋπολογισμού  
δαπάνης  3.620,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 
6. Κ.Α 30-7412.0053 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος "ΠΟΤΟΥ" 
στο Φαληράκι» προϋπολογισμού  δαπάνης  3.690,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
7. Κ.Α 30-7412.0057 και τίτλο «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και 
διευθέτησης του ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου (Σφαγεία)» προϋπολογισμού  
δαπάνης  10.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
8. Κ.Α 30-7412.0058 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαϊρι 
Ρόδου (Σφαγεία)» προϋπολογισμού  δαπάνης  4.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών.  
9. Κ.Α 30-7412.0059 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
τη συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του 
ρέματος "Μπρασιανός" (Πλατύ) στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  9.920,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
10. Κ.Α 30-7412.0060 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
τη συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας 
χειμάρρου Επιτρόπου στη Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης  
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8.060,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
11. Κ.Α 30-7412.0061 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
την "Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας - διευθέτηση κεντρικού 
χειμάρρου''» προϋπολογισμού  δαπάνης  9.920,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  
12. Κ.Α 30-7413.0014 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ΧΥΤΑ Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  16.789,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  
13. Κ.Α 70-6673.0003 και τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων για τα ρολά των 
πορτών του συνεργείου οχημάτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.500,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. Λόγω του ότι χρήζουν άμεσης επισκευής τα ρολά   
14. Κ.Α 70-7131.0008 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
παρκόμετρων για τη ΔΕ Ρόδου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
74.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών.   
 
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ. 17/2017 απόφασης του Δ.Σ. , 
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1314.0012 και τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο ΔΔ 
Παραδεισίου» προϋπολογισμού  δαπάνης 78.735,48€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό. (Αναγγελία πίστωσης 5722/12-01-2017 Τ.Π.& 
ΔΑΝΕΙΩΝ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7331.0018 
2. Κ.Α 1321.0081 και τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας 
Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. (ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης: 
774Σ7ΛΞ-ΦΝΠ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-7341.0026 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1.  Κ.Α  1322.0018  και τίτλο «Αποκαταστάση ζημιών που προκλήθηκαν 
απο τη θεομηνία στις  28/1/2011 στο Δ.Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  
50.000 €, κατά 427.609 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 64-7333.0001,                 
64-7333.0002, 64-7333.0017, 64-7333.0021  
(51.619+10.400+185.340+180.250). 
2.  Κ.Α  1322.0021  και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν  
απο τη θεομηνία 2013 στο Δήμο Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης  
280.000 €, κατά 452.754 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 64-7333.0005, 64-
7333.0008,   64-7333.0013,64-7333.0018,64-7333.0022 
(82.010+22.900+52.918+37.276+257.650)  
3. Κ.Α 1326.0002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Ν 
Αιγαίου για επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 
αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» προϋπολογισμού δαπάνης 
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70.000,00€, κατά 276.095,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 30-7311.0006 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-7331.0018 και τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο Δ.Δ. 
Παραδεισίου» προϋπολογισμού δαπάνης 135.405,48€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 78.735,48 ΘΗΣΕΑΣ και 
56.670,00 ΣΑΤΑ. Έγινε εγγραφή εσόδου, ποσού 78.735,48 στον Κ.Α. 
1314.0012 
2. Κ.Α 15-7331.0031 και τίτλο «Συντήρηση - συμπλήρωση εγκαταστάσεων 
πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ)» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 13.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό.  
3. Κ.Α  15-7331.0038  και τίτλο «Εργασίες συντήρησης στο 1ο 
Πειραματικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου » προϋπολογισμού  δαπάνης  5.478,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
4. Κ.Α 15-7331.0039  και τίτλο «Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 48.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
5. Κ.Α  30-7326.0068  και τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην 
Περιοχή Πεύκη - Λίνδου                                                         » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 12.291,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
6. Κ.Α  30-7326.0070 και τίτλο «Εγκατάσταση ιστών και σηματοδοτών 
στον κόμβο της διασταύρωσης των οδών Γρηγορίου Ε’ και Ι. Δενδρινού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.254,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
7. Κ.Α  30-7326.0072  και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
8. Κ.Α 30-7326.0073 και τίτλο «Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα 
της Δ.Κ. Αρχαγγέλου                                                        » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 32.865,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
9. Κ.Α 30-7326.0074 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη 
πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου» προϋπολογισμού  δαπάνης  60.000,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
10. Κ.Α 30-7326.0075 και τίτλο «Αντιστήριξη πρανών στην Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.192,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
11. Κ.Α 30-7332.0004 και τίτλο «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην 
πλατεία της Τ.Κ. Δαματριάς                                                     » 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό.  
12. Κ.Α 30-7333.0077 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 
στη Δ.Κ Κρεμαστής                » προϋπολογισμού  δαπάνης  74.400,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
13. Κ.Α  30-7333.0081  και τίτλο «Επείγουσες βελτιωτικές παρεμβάσεις 
οδικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Παστίδας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 11.812,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
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14.  Κ.Α  30-7333.0087 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην 
Δ.Κ. Ιαλυσού και στη Δ.Κ. Παραδεισίου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
7.270,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
15. Κ.Α  30-7333.0090 και τίτλο «Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. 
Ασκληπείου» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
16. Κ.Α 30-7333.0091 και τίτλο «Συντήρηση οδού στην περιοχή Κούκη της 
Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.235,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
17. Κ.Α 30-7333.0092  και τίτλο «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο 
δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο» προϋπολογισμού δαπάνης 14.500,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
18. Κ.Α 30-7335.0005 και τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών σε 
διαδρόμους του Δημαρχιακού Μεγάρου με φωτιστικά LED για εξοικονόμηση 
ενέργειας» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.120,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό. 
19. Κ.Α  30-7335.0010  και τίτλο «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση 
νέων φωτιστικών σωμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
20. Κ.Α 30-7335.0011 και τίτλο «Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών 
Δημοτικού Φωτισμού» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.093,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
21. Κ.Α 30-7335.0012 και τίτλο «Τοποθέτηση και εγκατάσταση πινάκων 
(pilar) για δίκτυα ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.199,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
22. Κ.Α 30-7336.0041 και τίτλο «Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή 
Λουκα-Ρουκουνάκη» προϋπολογισμού δαπάνης 32.700,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
23. Κ.Α 30-7336.0043 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών 
Ενοτήτων ανατολικής πλευράς Νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
24. Κ.Α 30-7336.0044 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών 
Ενοτήτων δυτικής πλευράς Νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
25. Κ.Α  30-7336.0046 και τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης συσκευής 
σηματοδότησης κόμβου Εθνικής Αντιστάσεως» προϋπολογισμού  δαπάνης 
7.254,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
26. Κ.Α 30-7336.0048 και τίτλο «Συντήρηση φράγματος των επτά πηγών» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  6.994,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
27. Κ.Α 61-7341.0026 και τίτλο «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, 
Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΕΣΠΑ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0081 
28. Κ.Α 64-7333.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της 
Ανατολικής πλευράς της Ρόδου που προκληθήκαν από τη θεομηνία της 28-
01-2011 και επιδεινωθήκαν μετά τη θεομηνία της 30-12-2012.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 1322.0018 
29. Κ.Α 64-7333.0005 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12-2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου 
(Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Κρεμαστής και παραπλεύρων οδών 
στη Δ.Κ Κρεμαστής)» προϋπολογισμού  δαπάνης 82.010,00 € με μεταφορά 
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ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0021 
30. Κ.Α 64-7333.0008 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες 
στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της 
Ρόδου(στη Δ.Ε Ρόδου)» προϋπολογισμού  δαπάνης 22.900,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0021 
31. Κ.Α  64-7333.0017 και τίτλο «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών 
που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28/1/2011 και επιδεινώθηκαν μετά 
τη θεομηνία της 30/12/2012» προϋπολογισμού  δαπάνης  185.340,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0018 
32. Κ.Α 64-7333.0021 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 
Ενότητες της ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν από 
τη θεομηνία του 2011» προϋπολογισμού  δαπάνης   337.900,00  € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 180.250,00 
ΠΔΕ και 157.650,00 ΣΑΤΑ. Έγινε εγγραφή εσόδου, ποσού 180.250,00 
στον Κ.Α. 1322.0018 
33. Κ.Α  64-7333.0022 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 
Ενότητες της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν από τις 
θεομηνίες του 2013» προϋπολογισμού δαπάνης   337.900,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 257.650,00 
ΠΔΕ και   80.250,00 ΣΑΤΑ. Έγινε εγγραφή εσόδου, ποσού 257.650,00 
στον Κ.Α. 1322.0021 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1.  Κ.Α. 15-7331.0029 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά  68.652 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
2. Κ.Α. 15-7331.0033 και τίτλο «Επισκευή - Συντήρηση παιδικού σταθμού 
Μ. Καβαρινού» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά  20.934 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
3. Κ.Α. 15-7331.0036 και τίτλο «Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, κατά  34.900 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
4. Κ.Α. 15-7336.0018 και τίτλο «Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού 
χώρου ρίψεων στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
5. Κ.Α. 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού 
νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση 
υπηρεσιών"» προϋπολογισμού δαπάνης 441.881 €, κατά  276.095 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση προγραμματική 
σύμβαση με ΠΝΑ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1326.0002 
6. Κ.Α. 30-7323.0082 και τίτλο «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην 
περιοχή μαρίνας(οδοί Μαύρου-Τηλιακού)» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000 €, κατά  63.259 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
7. Κ.Α. 30-7323.0085 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 
Λινδίων» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, κατά  35.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
8. Κ.Α. 30-7323.0088 και τίτλο «Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου» 
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προϋπολογισμού δαπάνης 165.000 €, κατά  165.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
9. Κ.Α. 30-7324.0015 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική 
διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά  93.720 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
10. Κ.Α. 30-7326.0052 και τίτλο «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 
πάρκα-παρτέρια-νησίδες» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά  
23.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 
11. Κ.Α. 30-7326.0065 και τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιμητηρίων 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά  15.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
12. Κ.Α. 30-7331.0021 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά  60.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
13. Κ.Α. 30-7331.0022 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός 
πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά  50.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
14. Κ.Α. 30-7333.0076 και τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου και 
πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, 
κατά  59.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
15. Κ.Α. 30-7333.0078 και τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 
κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 
14.640 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 
16 Κ.Α. 30-7333.0079 και τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 
κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά  
9.367 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. 
17. Κ.Α. 30-7335.0004 και τίτλο «Ανακατασκευή και συμπλήρωση 
δημοτικού φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.000 €, κατά  9.965 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
18. Κ.Α. 30-7336.0029 και τίτλο «Συντήρηση και συμπλήρωση 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Δ.Ε Ρόδου.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 36.000 €, κατά  19.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
19. Κ.Α. 30-7336.0038 και τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου 
αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου γυμναστηρίου και επανακατασκέυη 
καθαιρέντων ψευδοροφών στο κτιρίο της πρώην παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά  13.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
20. Κ.Α. 30-7336.0045 και τίτλο «Συμπλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 75.000 €, 
κατά  75.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
21. Κ.Α. 64-7333.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες 
περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά τη Θεομηνία της 28/01/2011 - β’ φάση» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά  51.619,00 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον ΚΑ 1322.0018 
22. Κ.Α. 64-7333.0013 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες 
στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της 
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Ρόδου(υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε Αφάντου)» προϋπολογισμού δαπάνης 
150.000 €, κατά 52.918,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1322.0021 
23. Κ.Α. 64-7333.0018 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα 
της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά  37.276,00 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1322.0021 
24. Κ.Α. 70-7331.0018 και τίτλο «Επισκευή γραφείων τουρισμού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά  18.936 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  2.924.534,49 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά   
 1.854.954,00 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 1.069.580,49 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

   
219.156.201,01 

 
ΕΞΟΔΑ 

   
218.086.620,52               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

    1.069.580,49 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


