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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  23/6/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 15/23-6-2017    Αριθ. Απόφασης:448/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/46474/19.6.2017 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 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. 
  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 29. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (δικ/νος) 6. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς 
και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπείου κα.Μ.Παπαβασιλείου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 1.1: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού , 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ.έτους 
2017, αρ. αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 295 & 
352/2017.  
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.295/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τη συμπληρωματική αυτής με 
αριθ. 352/2017, που έχουν ως εξής: 
 
Απόφαση 295/2017 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 
«Περί οικονομικής διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 
για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων 
προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν 
προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο 
«αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται 
μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0018 και τίτλο «Αποκαταστάση ζημιών που προκλήθηκαν απο 
τη θεομηνία στις  28/1/2011 στο Δ.Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
477.609 €, κατά 158.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε 
ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 64-7333.0017 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 
€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α.                  00-
8242.0007 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1211.0005 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας 
του προσωπικού των ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  δαπάνης 37.000 
€, κατά 50.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                             
Κ.Α. 00-6718.0005 
2. Κ.Α 4124.0006 και τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0006 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6495.0006 και τίτλο «Οφειλές προς Ι.Κ.Α δημοτικών 
επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ρόδου, που έχουν καταργηθεί,» 
προϋπολογισμού δαπάνης 550.000 €, κατά 400.000 € με μεταφορά ίσου 
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ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για 
το λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
2. Κ.Α 15-7135.0018 και τίτλο «Προμήθεια πτυσσόμενων και 
τηλεσκοπικών κερκίδων για το κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 74.400€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. 
3. 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 €, κατά  
158.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση μείωση εσόδου 
στον Κ.Α. 1322.0018 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
4142.0007                  
2. Κ.Α 10-6265.0004 και τίτλο «Συντήρηση του Συστήματος Ευφυών 
Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
3. Κ.Α 10-6673.0005 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
αποκατάσταση των ραντάρ του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) 
του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 
Νέων Τεχνολογιών. 
4. Κ.Α 15-7135.0020 και τίτλο «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών, επειδή κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση 
κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας για τη σωστή λειτουργία 
του. 
5. Κ.Α 70-7135.0021 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών, προκειμένου να γίνει 
προμήθεια υδραυλικού παροχόμετρου για τις ανάγκες του συνεργείου 
οχημάτων του Δήμου. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.250.000 €, κατά 80.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠ. (ΦΕΚ 
τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΔΟΠ: 129/5-6-2014, τεύχος Α’ ).  
2. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1211.0005 
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3. Κ.Α 00-8224.0006 και τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 
Δημοσίου» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4124.0006                  
4. Κ.Α 10-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  
5. Κ.Α 30-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  
 
 
ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0621.0001 και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 
(αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 του ν 3852/10)» προϋπολογισμού  δαπάνης 
10.804.541,74 €, κατά 851.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 851.000€ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  15-6741.0001 και τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς 
Αναπηρίας» προϋπολογισμού δαπάνης 5.317.000 €, κατά 200.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
2. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, 
αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 
912.000 €, κατά 150.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
3. Κ.Α 15-6741.0003 και τίτλο «Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –
Σπαστικά» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
4. Κ.Α  15-6741.0004 και τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» 
προϋπολογισμού δαπάνης             1.900.000 €, κατά 100.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
5. Κ.Α 15-6741.0005 και τίτλο «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ 
τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους» προϋπολογισμού δαπάνης 450.000 
€, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
6. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» 
προϋπολογισμού δαπάνης             50.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 
Πολιτικής & Υγείας. 
7. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, 
Τετραπληγικών» προϋπολογισμού δαπάνης 175.000 €, κατά 50.000 € με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
8. Κ.Α 15-6741.0008 και τίτλο «Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών 
Δημοσίου» προϋπολογισμού δαπάνης 420.000 €, κατά 50.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
9. Κ.Α 15-6741.0009 και τίτλο «Επίδομα Τυφλότητας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.240.000            €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
10. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 234.000            €, κατά 60.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 
Πολιτικής & Υγείας. 
11. Κ.Α 15-6741.0012 και τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης             35.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 
Πολιτικής & Υγείας. 
12. Κ.Α 15-6741.0013 και τίτλο «Επίδομα ομογενών – προσφύγων» 
προϋπολογισμού δαπάνης             1.541,74 €, κατά 1.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 
Πολιτικής & Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 851.000€ 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Ο Κ.Α. εξόδου 15-7135.0019 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών 
χαρών για παιδικούς σταθμούς Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000,00 €, μετονομάζεται σε «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για 
παιδικούς σταθμούς της Δ.Ε. Ροδίων», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 70-6233.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, 
Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ,Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ,Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ,Δ.Ε. 
ΑΤΑΒΥΡΟΥ,Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ, Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 
80.000 €, κατά 80.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
2. Κ.Α 70-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξειδικευμένων 
πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για τη διαχείριση κινδύνων 
και καταστροφών από δασικές πυρκαγιές» προϋπολογισμού δαπάνης 
49.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
3. Κ.Α 70-7135.0027 και τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ασύρματης και 
Κινητής επικοινωνίας» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 40.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. 
Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 
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Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 70-6233.0005.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για 
την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 
2. Κ.Α 70-6233.0005.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για 
την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 
3. Κ.Α 70-6233.0005.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για 
την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. 
ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
4. Κ.Α 70-6233.0005.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για 
την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
5. Κ.Α 70-6233.0005.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για 
την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. 
ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
6. Κ.Α 70-6233.0005.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για 
την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ » προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
7. Κ.Α 70-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
ΧΑΔΑ στη Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. 
Πολιτικής Προστασίας. 
8. Κ.Α 70-6233.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
ΧΑΔΑ στη Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. 
Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  146.125,34€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά   276.500 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 
422.625,34€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 221.948.535,60 

ΕΞΟΔΑ 221.525.910,26 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 422.625,34 

 
(Ακολουθεί η υπογραφή της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κας 
Βαϊλάκη Άννας και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα). 
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Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με 
αριθ. πρωτ.: 2/44214/12-06-2017 συμπληρωματική εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
2/43360/8-6-2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017», ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/43360/8-6-2017 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2017. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 47.450 €, κατά 47.450 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0011 (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-
6Δ8) 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 62-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το 
(Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 760.661 €, κατά 5.900 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α.    
62-6142.0002 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 62-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης και 
ενεργειακού επιθεωρητή στο Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.900 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε 
ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 62-7135.0001 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 47.450 €, κατά 47.450 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0107 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  146.125,34€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/43360/8-6-
2017 εισήγηση, αυξάνεται κατά 276.500 €  και  το τελικό αποθεματικό είναι 
422.625,34€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 221.995.985,60 

ΕΞΟΔΑ 221.573.360,26 



9 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 422.625,34 

 
(Ακολουθεί η υπογραφή της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κας 
Βαϊλάκη Άννας 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, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/43360/08-06-2017 εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αριθ. πρωτ.: 2/44214/12-
06-2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης 
Δήμου Ρόδου, 

• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
• Τις διατάξεις του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 
 

      Α) Εγκρίνει, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του 
Τεχνικού Προγράμματος και οικονομικού έτους 2017, ως κατωτέρω: 
 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0018 και τίτλο «Αποκαταστάση ζημιών που 
προκλήθηκαν απο τη θεομηνία στις  28/1/2011 στο Δ.Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 477.609 €, κατά 158.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Έγινε ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 64-7333.0017 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α.                  
00-8242.0007 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1211.0005 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών 
μισθοδοσίας του προσωπικού των ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  
δαπάνης 37.000 €, κατά 50.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον                             Κ.Α. 00-6718.0005 

2. Κ.Α 4124.0006 και τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου 
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ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0006 

3. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 47.450 €, κατά 47.450 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0011 (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-
6Δ8) 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0006 και τίτλο «Οφειλές προς Ι.Κ.Α δημοτικών 
επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ρόδου, που έχουν καταργηθεί,» 
προϋπολογισμού δαπάνης 550.000 €, κατά 400.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για 
το λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 

2. Κ.Α 15-7135.0018 και τίτλο «Προμήθεια πτυσσόμενων και 
τηλεσκοπικών κερκίδων για το κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 74.400€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. 

3. 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 €, κατά  158.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση μείωση εσόδου στον Κ.Α. 1322.0018 

4. Κ.Α 62-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για 
το (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 760.661 €, κατά 5.900 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α.    
62-6142.0002 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
4142.0007                  

2. Κ.Α 10-6265.0004 και τίτλο «Συντήρηση του Συστήματος Ευφυών 
Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α 10-6673.0005 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
αποκατάσταση των ραντάρ του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών 
(ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

4. Κ.Α 15-7135.0020 και τίτλο «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400 €, 
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με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, επειδή κρίνεται απαραίτητη η 
τοποθέτηση κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας για τη 
σωστή λειτουργία του. 

5. Κ.Α 70-7135.0021 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών, προκειμένου να γίνει 
προμήθεια υδραυλικού παροχόμετρου για τις ανάγκες του συνεργείου 
οχημάτων του Δήμου. 

6. Κ.Α 62-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών 
δόμησης και ενεργειακού επιθεωρητή στο Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.900 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 62-
7135.0001 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.250.000 €, κατά 80.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠ. (ΦΕΚ 
τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΔΟΠ: 129/5-6-2014, τεύχος Α’ ).  

2. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην 
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και 
Ανάπτυξης Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, κατά 50.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1211.0005 

3. Κ.Α 00-8224.0006 και τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ 
του Δημοσίου» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4124.0006                  

4. Κ.Α 10-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

5. Κ.Α 30-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

6. Κ.Α. 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 47.450 €, κατά 47.450 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0107 
 
 
ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0621.0001 και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών 
επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 του ν 3852/10)» 
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προϋπολογισμού  δαπάνης 10.804.541,74 €, κατά 851.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής 
& Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 851.000€ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  15-6741.0001 και τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες 
Βαριάς Αναπηρίας» προϋπολογισμού δαπάνης 5.317.000 €, κατά 
200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

2. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, 
αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 
912.000 €, κατά 150.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

3. Κ.Α 15-6741.0003 και τίτλο «Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –
Σπαστικά» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

4. Κ.Α  15-6741.0004 και τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής 
καθυστέρησης» προϋπολογισμού δαπάνης             1.900.000 €, κατά 
100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

5. Κ.Α 15-6741.0005 και τίτλο «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ 
τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους» προϋπολογισμού δαπάνης 
450.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

6. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» 
προϋπολογισμού δαπάνης             50.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 
Πολιτικής & Υγείας. 

7. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων 
Παραπληγικών, Τετραπληγικών» προϋπολογισμού δαπάνης 175.000 €, 
κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

8. Κ.Α 15-6741.0008 και τίτλο «Επίδομα Παραπληγικών, 
Τετραπληγικών Δημοσίου» προϋπολογισμού δαπάνης 420.000 €, κατά 
50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

9. Κ.Α 15-6741.0009 και τίτλο «Επίδομα Τυφλότητας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.240.000            €, κατά 60.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

10. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 234.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής 
& Υγείας. 

11. Κ.Α 15-6741.0012 και τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου 
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ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής 
& Υγείας. 

12. Κ.Α 15-6741.0013 και τίτλο «Επίδομα ομογενών – προσφύγων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.541,74 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής 
& Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 851.000€ 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Ο Κ.Α. εξόδου 15-7135.0019 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών 
χαρών για παιδικούς σταθμούς Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000,00 €, μετονομάζεται σε «Προμήθεια οργάνων παιδικών 
χαρών για παιδικούς σταθμούς της Δ.Ε. Ροδίων», έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6233.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για 
την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου (Δ.Ε. 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ, Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, 
Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ, Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ, Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ, Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, κατά 80.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξειδικευμένων 
πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για τη διαχείριση 
κινδύνων και καταστροφών από δασικές πυρκαγιές» προϋπολογισμού 
δαπάνης 49.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-7135.0027 και τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ασύρματης 
και Κινητής επικοινωνίας» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 
40.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6233.0005.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου 
για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην 
Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-6233.0005.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου 
για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην 
Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-6233.0005.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου 
για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην 
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Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

4. Κ.Α 70-6233.0005.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου 
για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην 
Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

5. Κ.Α 70-6233.0005.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου 
για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην 
Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

6. Κ.Α 70-6233.0005.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου 
για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην 
Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

7. Κ.Α 70-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον 
καθαρισμό ΧΑΔΑ στη Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

8. Κ.Α 70-6233.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον 
καθαρισμό ΧΑΔΑ στη Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  146.125,34€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά   276.500 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 
422.625,34€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 
   

221.995.985,60 

 ΕΞΟΔΑ 
      

221.573.360,26           

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
         

422.625,34   

 
 

Απόφαση 352/2017 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 
«Περί οικονομικής διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 
για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων 
προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν 
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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 ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0028 και τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης 
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' 
και Β' βαθμού της χώρας» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου.                 Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-
6737.0001  
2. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 67.600 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0051  

 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  30-6142.0027 και τίτλο «Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη 
σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα έργα που εκτελούνται με 
ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού δαπάνης 26.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
2. Κ.Α 30-7326.0076 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό 
Γ. Σεφέρη» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
3. Κ.Α 64-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με 
ΔΕΥΑΡ για την αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς λόγω 
της καταστροφικής πυρκαγιάς της 18ης Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Δημάρχου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1322.0028 
4. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 67.600 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0082 
 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  146.125,34€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 295/2017 
απόφαση της Ο.Ε., αυξάνεται κατά  200.500 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 
346.625,34€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ 

   
222.163.585,60 

    
ΕΞΟΔΑ 

    
   
221.816.960,26           

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

         

346.625,34    

 
(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου 

Διακοσταματίου Σάββα και της Δ/ντριας οικονομικών κας Καλογήρου 
Παρασκευής) 

  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη των 
μελών της επιτροπής της συμπληρωματική εισήγηση (με αριθμ. πρωτ. 
2/47150/20-6-2017)  στην ανωτέρω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/46826/19-06-2017 
εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 

 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 30-6262.0003 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Ρόδου, 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
2. Κ.Α 30-6262.0004 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής 
Καλλιθέας,Αφάντου και Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, 
κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών 
3. Κ.Α 30-6262.0005 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Λίνδου και 
Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
4. Κ.Α 30-6262.0006 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καμείρου, 
Πεταλουδών, Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 
35.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών 
 
-Τα παραπάνω ποσά δεν θα χρησιμοποιηθούν γιατί δεν ανανεώθηκε η 
σύμβαση παραχώρησης των παραλιών της ΕΤΑΔ με το Δήμο μας. 
 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  146.125,34€ και μετά από τις  παραπάνω 
μεταβολές,  λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/46826/19-06-
2017 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 295/2017 απόφαση της Ο.Ε., αυξάνεται κατά  
370.500 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 516.625,34€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ 

   
222.163.585,60 

    
ΕΞΟΔΑ 

    
   
221.646.960,26           

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

         

516.625,34    

 
 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου 
Διακοσταματίου Σάββα και της Δ/ντριας οικονομικών κας Καλογήρου 

Παρασκευής) 
 
 
 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

• Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/46826/19-06-2017 του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ρόδου,  

• Τη συμπληρωματική εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 2/47150/20-6-2017 
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 
( ο κος Δράκος Στέφανος και ο  κ. Κασσανής Ευγένιος  ψήφισαν  

«παρόντες») 
Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του 
Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου Προγράμματος δράσης 
οικονομικού έτους 2017, ως εξής: 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0028 και τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης 
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' 
και Β' βαθμού της χώρας» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου.                 Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-
6737.0001  
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2. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 67.600 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0051  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  30-6142.0027 και τίτλο «Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη 
σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα έργα που εκτελούνται με 
ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού δαπάνης 26.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
2. Κ.Α 30-7326.0076 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό 
Γ. Σεφέρη» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
3. Κ.Α 64-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με 
ΔΕΥΑΡ για την αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς λόγω 
της καταστροφικής πυρκαγιάς της 18ης Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Δημάρχου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1322.0028 
4. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 67.600 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0082 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 30-6262.0003 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Ρόδου, 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
2. Κ.Α 30-6262.0004 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής 
Καλλιθέας,Αφάντου και Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, 
κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών 
3. Κ.Α 30-6262.0005 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Λίνδου και 
Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
4. Κ.Α 30-6262.0006 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καμείρου, 
Πεταλουδών, Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 
35.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών 
 
-Τα παραπάνω ποσά δεν θα χρησιμοποιηθούν γιατί δεν ανανεώθηκε η 
σύμβαση παραχώρησης των παραλιών της ΕΤΑΔ με το Δήμο μας. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  146.125,34€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη            και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 295/2017 
απόφαση της Ο.Ε., αυξάνεται κατά  370.500 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 
516.625,34€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ 

   
222.163.585,60 

    
ΕΞΟΔΑ 

    
   
221.646.960,26           

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

         

516.625,34    

 
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. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Δράκος, Μ.Καραγιάννη, Στ.Δράκος, 

Ι.Περδίκης, ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ.Α.Γιαννικουρής, ο 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Στ.Στάγκας , ο επικεφαλής της παράταξης 

«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης και ο επικεφαλής της παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 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, 

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

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.Γ.Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν 
«κατά», καθώς και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ι.Γιανακάκη ο 
οποίος ψήφισε «παρών» 
 
Εγκρίνει την υπ΄αριθ.295/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση 
τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017 καθώς και τη 
συμπληρωματική αυτής με αριθμό 352/2017, που έχουν ως εξής: 
 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0018 και τίτλο «Αποκαταστάση ζημιών που προκλήθηκαν απο τη 
θεομηνία στις  28/1/2011 στο Δ.Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 477.609 €, 



20 

 

κατά 158.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση μείωση εξόδου στον 
Κ.Α. 64-7333.0017 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α.                  00-8242.0007 
2. Κ.Α 1322.0028 και τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της 
χώρας» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.                 Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-6737.0001  
3. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 67.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0051  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1211.0005 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του 
προσωπικού των ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  δαπάνης 37.000 €, κατά 
50.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. 
Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                             Κ.Α. 00-
6718.0005 
2. Κ.Α 4124.0006 και τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
00-8224.0006 
3. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
47.450 €, κατά 47.450 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-
7341.0011 (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8) 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6495.0006 και τίτλο «Οφειλές προς Ι.Κ.Α δημοτικών επιχειρήσεων των 
πρώην Δήμων Ρόδου, που έχουν καταργηθεί,» προϋπολογισμού δαπάνης 550.000 
€, κατά 400.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος 
του έτους. 
2. Κ.Α 15-7135.0018 και τίτλο «Προμήθεια πτυσσόμενων και τηλεσκοπικών 
κερκίδων για το κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000 €, κατά 74.400€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
3. 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 €, κατά  158.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση μείωση εσόδου στον Κ.Α. 1322.0018 
4. Κ.Α 62-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το (Κ.Δ.Α.Υ.) 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 760.661 €, κατά 5.900 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α.    62-6142.0002 
5. Κ.Α 30-6262.0003 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Ρόδου, Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
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6. Κ.Α 30-6262.0004 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής 
Καλλιθέας,Αφάντου και Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 
45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
7. Κ.Α 30-6262.0005 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Λίνδου και Νότιας 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
8. Κ.Α 30-6262.0006 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καμείρου, 
Πεταλουδών, Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 35.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
-Τα παραπάνω ποσά δεν θα χρησιμοποιηθούν γιατί δεν ανανεώθηκε η σύμβαση 
παραχώρησης των παραλιών της ΕΤΑΔ με το Δήμο μας. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4142.0007                  
2. Κ.Α 10-6265.0004 και τίτλο «Συντήρηση του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών 
(ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
3. Κ.Α 10-6673.0005 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση 
των ραντάρ του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
4. Κ.Α 15-7135.0020 και τίτλο «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο Κλειστό 
Γυμναστήριο Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, επειδή κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση κερκίδων στο κλειστό 
γυμναστήριο της Καλλιθέας για τη σωστή λειτουργία του. 
5. Κ.Α 70-7135.0021 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών, προκειμένου να γίνει προμήθεια 
υδραυλικού παροχόμετρου για τις ανάγκες του συνεργείου οχημάτων του Δήμου. 
6. Κ.Α 62-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης και 
ενεργειακού επιθεωρητή στο Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.900 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση μείωση εξόδου 
στον Κ.Α. 62-7135.0001 
7. Κ.Α  30-6142.0027 και τίτλο «Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη 
σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 26.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
8. Κ.Α 30-7326.0076 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ. 
Σεφέρη» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
9. Κ.Α 64-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΕΥΑΡ 
για την αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς λόγω της 
καταστροφικής πυρκαγιάς της 18ης Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Δημάρχου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0028 
10. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 67.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0082 
 
Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α. 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.250.000 €, κατά 80.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠ. (ΦΕΚ τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του ΔΟΠ: 129/5-6-2014, τεύχος Α’ ).  
2. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1211.0005 
3. Κ.Α 00-8224.0006 και τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 4124.0006                  
4. Κ.Α 10-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.000 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  
5. Κ.Α 30-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 40.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  
6. Κ.Α. 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
47.450 €, κατά 47.450 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1328.0107 
 
ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0621.0001 και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 
παρ3β περιπτ.17 του ν 3852/10)» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.804.541,74 €, 
κατά 851.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 851.000€ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  15-6741.0001 και τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.317.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
2. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική 
αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 912.000 €, κατά 
150.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
3. Κ.Α 15-6741.0003 και τίτλο «Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
4. Κ.Α  15-6741.0004 και τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» 
προϋπολογισμού δαπάνης             1.900.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & 
Υγείας. 
5. Κ.Α 15-6741.0005 και τίτλο «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ 
τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους» προϋπολογισμού δαπάνης 450.000 €, κατά 
60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
6. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» 
προϋπολογισμού δαπάνης             50.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου 
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ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & 
Υγείας. 
7. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, 
Τετραπληγικών» προϋπολογισμού δαπάνης 175.000 €, κατά 50.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 
Πολιτικής & Υγείας. 
8. Κ.Α 15-6741.0008 και τίτλο «Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών 
Δημοσίου» προϋπολογισμού δαπάνης 420.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & 
Υγείας. 
9. Κ.Α 15-6741.0009 και τίτλο «Επίδομα Τυφλότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.240.000            €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
10. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 234.000            €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
11. Κ.Α 15-6741.0012 και τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης             35.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & 
Υγείας. 
12. Κ.Α 15-6741.0013 και τίτλο «Επίδομα ομογενών – προσφύγων» 
προϋπολογισμού δαπάνης             1.541,74 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & 
Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 851.000€ 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Ο Κ.Α. εξόδου 15-7135.0019 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για 
παιδικούς σταθμούς Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, 
μετονομάζεται σε «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για παιδικούς σταθμούς 
της Δ.Ε. Ροδίων», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-6233.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, 
Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ,Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ,Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ,Δ.Ε. 
ΑΤΑΒΥΡΟΥ,Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ, Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, 
κατά 80.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
2. Κ.Α 70-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξειδικευμένων πληροφοριακών 
συστημάτων και εφαρμογών για τη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών από 
δασικές πυρκαγιές» προϋπολογισμού δαπάνης 49.000 €, κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 
3. Κ.Α 70-7135.0027 και τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ασύρματης και Κινητής 
επικοινωνίας» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 40.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-6233.0005.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» 
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προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
2. Κ.Α 70-6233.0005.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
3. Κ.Α 70-6233.0005.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
4. Κ.Α 70-6233.0005.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
5. Κ.Α 70-6233.0005.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
6. Κ.Α 70-6233.0005.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
7. Κ.Α 70-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ΧΑΔΑ 
στη Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
8. Κ.Α 70-6233.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ΧΑΔΑ 
στη Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  146.125,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
αυξάνεται κατά                 370.500 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 516.625,34€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 
ΕΣΟΔΑ    222.163.585,60 
    
ΕΞΟΔΑ 

    
   221.646.960,26           

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

         516.625,34    

  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


