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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  25/5/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017    Αριθ. Απόφασης:361/ 2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25 Μαϊου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19.00 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/37228/19.5.2017 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 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

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

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

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.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

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  και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
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  3.1:’Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού, 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. 
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έτους 2017, αρ.απόφασης Ο.Ε. 217/2017 (αρ.πρωτ. 
2/35749/2017).   
 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.217/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση 
του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 
2/33450/08-05-2017, ως κατωτέρω: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση 
τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  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: 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  1211.0005  και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών 
μισθοδοσίας του προσωπικού των ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  
δαπάνης 37.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 00-6718.0005 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000 €, κατά 300.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
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Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το 
τέλος του έτους. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην 
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και 
Ανάπτυξης Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1211.0005 
2. Κ.Α 10-6699.0001 και τίτλο «Λοιπές προμήθειες 
αναλωσίμων(αναλώσιμα πολιτικών γάμων και εορταστικός διάκοσμος 
υπηρεσιών)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
3. Κ.Α 10-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια Επέκτασης Συστήματος 
Προστασίας Δικτύου Υπολογιστών» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, για την 
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. 
4. Κ.Α 10-7134.0006 και τίτλο «Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού 
Υφιστάμενης Διαδικτυακής (Web) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης 
Πολιτών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.960 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη σε θέματα αιτημάτων & παραπόνων. 
5. Κ.Α 35-6142.0004 και τίτλο «Βιολογική καταπολέμηση 
ψευδόκκοκου Maconellicoccus hirsutus» προϋπολογισμού δαπάνης 
73.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
6. Κ.Α 70-6262.0004 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.400 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016 
7. Κ.Α 70-6262.0005 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.400 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016 
8. Κ.Α 70-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδικού οχήματος(κινητό 
κέντρο επιχειρήσεων)για την πυροπροστασία  του Δ Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6461.0001 και τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 
καταστάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 5.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
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2. Κ.Α 10-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 30-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 30-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  314 /2017 απόφασης του 
Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1328.0042 και τίτλο «Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  
ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ Καμείρου  Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 151 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό.                 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 62-7341.0027                 

 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-7331.0001 και τίτλο «Επισκευή περίφραξης αύλειου 
χώρου Καβαρινού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
2. Κ.Α 30-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση 
κτιρίου για στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 110.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό.  
3. Κ.Α 30-7331.0002 και τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση 
ΚΕΠ Ροδινιού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
4. Κ.Α  30-7336.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση γεφυριού και 
οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ. Δαματριάς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό.  
5. Κ.Α 62-7341.0027 και τίτλο «Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  
ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ Καμείρου  Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 151 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.              
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0042                 
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Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  319 /2017 απόφασης του 
Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-7331.0003 και τίτλο «Ανακατασκευή τουαλετών 
Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 7.270,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  442.595,34€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 94.330€  και το τελικό αποθεματικό είναι 
348.265,34€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού 
διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 221.187.535,60 

ΕΞΟΔΑ 220.839.270,26 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 348.265,34 

 
 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης προϋπολογισμού 

κ. Βαϊλάκη Άννας, της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κ. 
Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα) 
 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής 
την με αριθ. πρωτ.: 2/34950/12-05-2017 συμπληρωματική εισήγηση 
του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση 
της υπ’ αριθμ. 2/33450/8-5-2017 εισήγησης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 
2017», ως εξής: 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
• Την με αρ. πρωτ.: 2/33450/08-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 
• Την συμπληρωματική εισήγηση με αριθ. πρωτ.: 2/34950/12-05-

2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
• Τις διατάξεις του Β.Δ 17/5-15/6/1959 
• Την υπ’ αρ. 23976/2016 ΚΥΑ  
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• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας η οποία δήλωσε 

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

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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000 €, κατά 500.000 € 
(Συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 300.000 € της αρχικής 
εισήγησης) με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην 
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και 
Ανάπτυξης Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1211.0005 
2. Κ.Α 10-6699.0001 και τίτλο «Λοιπές προμήθειες 
αναλωσίμων(αναλώσιμα πολιτικών γάμων και εορταστικός 
διάκοσμος υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
3. Κ.Α 10-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια Επέκτασης Συστήματος 
Προστασίας Δικτύου Υπολογιστών» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, για την 
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. 
4. Κ.Α 10-7134.0006 και τίτλο «Προμήθεια Προσθήκης 
Λογισμικού Υφιστάμενης Διαδικτυακής (Web) Πλατφόρμας 
εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.960€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, 
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για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε θέματα αιτημάτων & 
παραπόνων. 
5. Κ.Α 35-6142.0004 και τίτλο «Βιολογική καταπολέμηση 
ψευδόκκοκου Maconellicoccus hirsutus» προϋπολογισμού 
δαπάνης 73.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
6. Κ.Α 70-6262.0004 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.400 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016 
7. Κ.Α 70-6262.0005 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.400 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016 
8. Κ.Α 70-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδικού 
οχήματος(κινητό κέντρο επιχειρήσεων)για την 
πυροπροστασία  του Δ Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.200 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 
2016. 
9. Κ.Α 00-6142.0041 και τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης  για 
την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
Νήσου Ρόδου σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 22.140 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
10. Κ.Α 10-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 
Νέων Τεχνολογιών. 
11. Κ.Α 30-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 
Νέων Τεχνολογιών. 
12. Κ.Α 40-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 
Νέων Τεχνολογιών.  
-Οι ανωτέρω προμήθειες είναι απαραίτητες, στο πλαίσιο του 
εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου για να 
παρέχεται αποτελεσματική εξυπηρέτηση στα αιτήματα των πολιτών 
και να διασφαλιστεί η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. 
13. Κ.Α 30-7333.0093 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις 
στην Τ.Κ. Αρχίπολης» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
(Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). 
14. Κ.Α 70-6264.0002 και τίτλο «Επισκευή ελαστικών, 
Οχημάτων και Μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 
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€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6461.0001 και τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης 
οικονομικών καταστάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, 
κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 10-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 30-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 30-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 00-6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές δικαστικών 
επιμελητών» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 50.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. ακίνητης περιουσίας, λόγω του ότι συνεχίζεται η διαδικασία των 
«Βίαιων Αποβολών» των αυθαίρετων κατόχων από τα ακίνητα που 
εκμισθώνει ο Δήμος. 
6. Κ.Α 00-6117.0001 και τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών  
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελματία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 10.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 00-6117.0007 και τίτλο «Λοιπές αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 00-6494.0001 και τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων και 
δικαστικών επιμελητών» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 
10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 10-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά 
μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 
5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
10. Κ.Α 15-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά 
μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 €, κατά 
3.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
11. Κ.Α 30-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά 
μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 
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10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
12. Κ.Α 30-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών 
λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 
10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
13. Κ.Α 35-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά 
μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 
5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
14. Κ.Α 35-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών 
λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 
5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
15. Κ.Α 40-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά 
μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 
5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
16. Κ.Α 40-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών 
λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 
5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
17. Κ.Α 70-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά 
μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά 
22.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
18. Κ.Α 70-6672.0002 και τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών 
μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 20.000 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών. 
 
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  314 /2017 απόφασης του 
Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1328.0042 και τίτλο «Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  
ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ Καμείρου  Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 151 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό.                 Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
62-7341.0027                 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 15-7331.0001 και τίτλο «Επισκευή περίφραξης αύλειου 
χώρου Καβαρινού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
2. Κ.Α 30-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση 
κτιρίου για στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 110.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό.  
3. Κ.Α 30-7331.0002 και τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίου για 
στέγαση ΚΕΠ Ροδινιού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
4. Κ.Α  30-7336.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση γεφυριού και 
οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ. Δαματριάς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό.  
5. Κ.Α 62-7341.0027 και τίτλο «Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη 
θέση  ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ Καμείρου Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 151 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό.              Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1328.0042                 
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  319 /2017 απόφασης του 
Δ.Σ., τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-7331.0003 και τίτλο «Ανακατασκευή τουαλετών 
Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 
7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-7131.0006 και τίτλο «Προμήθεια υπερκατασκευών 
απορριμματοφόρων» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 €, κατά 
50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 50.000 € 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά 
μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 
30.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
2. Κ.Α 20-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών 
λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 
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20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 50.000 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  442.595,34€ και μετά από τις 
παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 296.470€ και το τελικό 
αποθεματικό είναι 146.125,34€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού 
διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 221.187.535,60 

ΕΞΟΔΑ 221.041.410,26 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 146.125,34 

 

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Στ.Σαρρή, Ε.Ατσίδη, Αικ.Μπιλλιά, 

Ε.Κασσανής και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

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

λήψη απόφασης του θέματος. 

 
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, 

 
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, των μελών της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» οι οποίοι ψήφισαν «παρών» καθώς και των μελών 
των παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. 
Γ.Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν «κατά» 
 
Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 
2017 σύμφωνα με την υπ΄αριθ.217/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής: 
 
 

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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.500.000 €, κατά            500.000 € (Συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 
300.000 € της αρχικής εισήγησης) με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1211.0005 
2. Κ.Α 10-6699.0001 και τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων(αναλώσιμα 
πολιτικών γάμων και εορταστικός διάκοσμος υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών. 
3. Κ.Α 10-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια Επέκτασης Συστήματος Προστασίας 
Δικτύου Υπολογιστών» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και νέων 
τεχνολογιών, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. 
4. Κ.Α 10-7134.0006 και τίτλο «Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης 
Διαδικτυακής (Web) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.960 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε θέματα αιτημάτων & παραπόνων. 
5. Κ.Α 35-6142.0004 και τίτλο «Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκκοκου 
Maconellicoccus hirsutus» προϋπολογισμού δαπάνης 73.200 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
6. Κ.Α 70-6262.0004 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.400 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 
2016 
7. Κ.Α 70-6262.0005 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.400 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 
2016 
8. Κ.Α 70-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδικού οχήματος(κινητό κέντρο 
επιχειρήσεων)για την πυροπροστασία  του Δ Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
74.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. 
Πολιτικής Προστασίας. Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία 2016. 
9. Κ.Α 00-6142.0041 και τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης  για την Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 22.140 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
10. Κ.Α 10-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 80.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
11. Κ.Α 30-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 



14 

 

12. Κ.Α 40-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.  
-Οι ανωτέρω προμήθειες είναι απαραίτητες, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου για να παρέχεται αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση στα αιτήματα των πολιτών και να διασφαλιστεί η λειτουργία των 
πληροφοριακών συστημάτων. 
13. Κ.Α 30-7333.0093 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Αρχίπολης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση: 
Ίδιοι Πόροι (Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). 
14. Κ.Α 70-6264.0002 και τίτλο «Επισκευή ελαστικών, Οχημάτων και 
Μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6461.0001 και τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 10-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 30-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 30-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 00-6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. ακίνητης περιουσίας, λόγω του ότι συνεχίζεται η 
διαδικασία των «Βίαιων Αποβολών» των αυθαίρετων κατόχων από τα ακίνητα που 
εκμισθώνει ο Δήμος. 
6. Κ.Α 00-6117.0001 και τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών  εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 00-6117.0007 και τίτλο «Λοιπές αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 
€, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 00-6494.0001 και τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 
επιμελητών» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 10-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
10. Κ.Α 15-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 €, κατά 3.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
11. Κ.Α 30-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
12. Κ.Α 30-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
13. Κ.Α 35-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
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14. Κ.Α 35-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
15. Κ.Α 40-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
16. Κ.Α 40-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
17. Κ.Α 70-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά 22.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
18. Κ.Α 70-6672.0002 και τίτλο «Ανταλακτικά λοιπών μηχανημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  314 /2017 απόφασης του Δ.Σ., 
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1328.0042 και τίτλο «Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ 
της ΔΕ Καμείρου  Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 151 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό.                 Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
62-7341.0027                 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-7331.0001 και τίτλο «Επισκευή περίφραξης αύλειου χώρου Καβαρινού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό.  
2. Κ.Α 30-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση 
δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας» προϋπολογισμού δαπάνης 110.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
3. Κ.Α 30-7331.0002 και τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ Ροδινιού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό.  
4. Κ.Α  30-7336.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος 
δρόμου προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ. Δαματριάς» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
5. Κ.Α 62-7341.0027 και τίτλο «Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  ΦΩΤΗ- 
ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ Καμείρου  Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 151 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.              Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1328.0042                 
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  319 /2017 απόφασης του Δ.Σ., 
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-7331.0003 και τίτλο «Ανακατασκευή τουαλετών Διεύθυνσης 
Μεσαιωνικής Πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 7.270,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 20-7131.0006 και τίτλο «Προμήθεια υπερκατασκευών απορριμματοφόρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 50.000 € 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6671.0002 και τίτλο «Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 30.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
2. Κ.Α 20-6672.0002 και τίτλο «Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 50.000 € 
 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  442.595,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά 296.470€ και το τελικό αποθεματικό είναι 146.125,34€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ    221.187.535,60 
    
ΕΞΟΔΑ 

    
   221.041.410,26           

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
          146.125,34   

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 


