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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  17/7/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017    Αριθ. Απόφασης: 522/2017 

 
Στη Ρόδο σήμερα  17 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/54971/13.7.2017 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 

28.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 29. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

30. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
31. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 32. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  33.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
34.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

11. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

12. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

17.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

18.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

39. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

19.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 40.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

20.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

21.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

22.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

23.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

25.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ- Αντιδήμαρχος 
 

26.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

27.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

2. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

3.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 6.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 7. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 
 
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 (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα 
(40), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α  8.5 και 9.2 προτάχθηκαν και συζητήθηκαν 
στην αρχή της συνεδρίασης. 

 

 
Θ Ε Μ Α :  Έγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού, 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. 
έτους 2017, Αρ. Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 
383/2017 και 407/2017. 
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Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το 
θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 383/2017 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τη συμπληρωματική αυτής με 
αριθ. 407/2017, που έχουν ως εξής:  

 

Απόφαση 383/2017 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση 
του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/51246/3-07-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 
 «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. 
 

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 128.662,02 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 128.662,02€ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, 
αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 
912.000 €, κατά 40.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
2. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» 
προϋπολογισμού δαπάνης             50.000 €, κατά 46.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 
Πολιτικής & Υγείας. 
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3. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, 
Τετραπληγικών» προϋπολογισμού δαπάνης 175.000 €, κατά 12.662,02 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
4. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 234.000            €, κατά 30.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 
Πολιτικής & Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 128.662,02 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
παραμένει αμετάβλητο                   
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 221.441.247,62 

ΕΞΟΔΑ 220.924.622,28 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 516.625,34 

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου 
Παρασκευής και του Αντιδημάρχου κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με 
αριθ. πρωτ.: 2/51685/03-07-2017 συμπληρωματική εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
2/51246/30-6-2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017», ως εξής: 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/51246/30-6-2017 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2017. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1328.0026 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΔΕ  Σορωνής» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 137.560€, κατά  73 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. Έγινε ισόποση 
συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 61-7341.0014, 61-7341.0015 
(64,20+8,80).  
2. Κ.Α 1328.0101 και τίτλο «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε 
πολιτισμικό εκθετήριο, λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδο, με χρήση νέων τεχνολογιών» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 191.449€, κατά 1.465,11 €  με μεταφορά ίσου 
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ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. Έγινε 
ισόποση συνολική εγγραφή στους                    Κ.Α. εξόδου 61-7341.0008 
έως 61-7341.0013 (219,44+277,56+130,60+486+127,50+224,01). 

 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 61-7341.0008 και τίτλο «Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών και 
διοικητικών χώρων.» προϋπολογισμού δαπάνης 27.099 €, κατά 219,44 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 1328.0101 
2. Κ.Α. 61-7341.0009 και τίτλο «Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές 
πληροφορικής εκθεσιακού σκηνικού» προϋπολογισμού δαπάνης 34.156 €, 
κατά 277,56 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
3. Κ.Α. 61-7341.0010 και τίτλο «Εξοπλισμός λειτουργικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 16.163€, κατά 130,60 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω 
αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
4. Κ.Α. 61-7341.0011 και τίτλο «Προθήκες μόνιμης έκθεσης και 
infopoints» προϋπολογισμού δαπάνης 59.840€, κατά 486 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, 
λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1328.0101 
5. Κ.Α. 61-7341.0012 και τίτλο «Σύστημα παρακολούθησης και 
πυροπροστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 6.568€, κατά 127,50 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 1328.0101 
6. Κ.Α. 61-7341.0013 και τίτλο «Φωτισμός και ήχος εκθεσιακού σκηνικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 27.623€, κατά 224,01 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω 
αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
7. Κ.Α. 61-7341.0014 και τίτλο «Προμήθεια επίπλων για το κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ Σορωνής» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.800€, κατά 64,20 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης 
Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0026 
8. Κ.Α. 61-7341.0015 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
το κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ 
Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 5.100€, κατά 8,80 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, 
λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1328.0026 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/51246/30-6-2017 
εισήγηση παραμένει αμετάβλητο 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
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ΕΣΟΔΑ 221.442.785,73 

ΕΞΟΔΑ 220.926.160,39 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 516.625,34 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου 
Παρασκευής και του Αντιδημάρχου 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.: 2/51246/30-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/51685/03-07-2017 
της Δ/νσης Οικονομικών 

• Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
• Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ Α 
 

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 128.662,02 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 128.662,02€ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, 
αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 
912.000 €, κατά 40.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
2. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» 
προϋπολογισμού δαπάνης             50.000 €, κατά 46.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 
Πολιτικής & Υγείας. 
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3. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, 
Τετραπληγικών» προϋπολογισμού δαπάνης 175.000 €, κατά 12.662,02 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
4. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 234.000            €, κατά 30.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 
Πολιτικής & Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 128.662,02€ 
 

ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1328.0026 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΔΕ  Σορωνής» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 137.560€, κατά  73 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. Έγινε ισόποση 
συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 61-7341.0014, 61-7341.0015 
(64,20+8,80).  
2. Κ.Α 1328.0101 και τίτλο «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε 
πολιτισμικό εκθετήριο, λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδο, με χρήση νέων τεχνολογιών» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 191.449€, κατά 1.465,11 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. Έγινε 
ισόποση συνολική εγγραφή στους                    Κ.Α. εξόδου 61-7341.0008 
έως 61-7341.0013 (219,44+277,56+130,60+486+127,50+224,01). 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 61-7341.0008 και τίτλο «Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών και 
διοικητικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 27.099 €, κατά 219,44 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 1328.0101 
2. Κ.Α. 61-7341.0009 και τίτλο «Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές 
πληροφορικής εκθεσιακού σκηνικού» προϋπολογισμού δαπάνης 34.156 €, 
κατά 277,56 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
3. Κ.Α. 61-7341.0010 και τίτλο «Εξοπλισμός λειτουργικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 16.163€, κατά 130,60 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω 
αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
4. Κ.Α. 61-7341.0011 και τίτλο «Προθήκες μόνιμης έκθεσης και 
infopoints» προϋπολογισμού δαπάνης 59.840€, κατά 486 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, 
λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1328.0101 
5. Κ.Α. 61-7341.0012 και τίτλο «Σύστημα παρακολούθησης και 
πυροπροστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 6.568€, κατά 127,50 € με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 1328.0101 
6. Κ.Α. 61-7341.0013 και τίτλο «Φωτισμός και ήχος εκθεσιακού σκηνικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 27.623€, κατά 224,01 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω 
αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
7. Κ.Α. 61-7341.0014 και τίτλο «Προμήθεια επίπλων για το κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ Σορωνής» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.800€, κατά 64,20 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης 
Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0026 
8. Κ.Α. 61-7341.0015 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
το κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ 
Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 5.100€, κατά 8,80 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, 
λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1328.0026 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, παραμένει αμετάβλητο 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 221.442.785,73 

ΕΞΟΔΑ 220.926.160,39 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 516.625,34 

 

Απόφαση 407/2017 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση 
του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/54062/11-07-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ). 

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.  
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 

 
1. Κ.Α 00-6495.0016 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "MOTIVATE"» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 134.257,50 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
 1. Κ.Α 00-6495.0018 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα 
διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ τμ. 
προμηθειών. Η ανωτέρω εγγραφή είναι εξαιρετικά επείγουσα καθώς αφορά 
διαγωνιστικές διαδικασίες του έργου που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 383/2017 απόφαση της Ο.Ε., 
παραμένει αμετάβλητο. 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 221.442.785,73 

ΕΞΟΔΑ 220.926.160,39 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 516.625,34 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κας  

Βαϊλάκη Άννας και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 
Σάββα) 

 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με 
αριθ. πρωτ.: 2/55833/17-07-2017 συμπληρωματική εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
2/54062/11-07-2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017», ως εξής: 
 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/54062/11-07-2017 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2017. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000 €, κατά 18.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0008 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
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Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 18.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0008  
 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 
2/54062/11-07-2017 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 383/2017 απόφαση της Ο.Ε.,  
παραμένει αμετάβλητο. 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 
   

221.460.785,73 

 ΕΞΟΔΑ  220.944.160,39           

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
         

516.625,34   

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές της προϊσταμένης Προϋπολογισμού Βαϊλάκη 
Άννας, της  Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

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

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/54062/11-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/55833/17-07-2017 
της Δ/νσης Οικονομικών 

• Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
• Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντος του κ. Κασσανή Ευγένιου ο οποίος δήλωση παρόν) 
 

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

  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Μείωση πιστώσεων 

 
1. Κ.Α 00-6495.0016 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "MOTIVATE"» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 134.257,50 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
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Εισαγωγή πιστώσεων 
 
 1. Κ.Α 00-6495.0018 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα 
διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ τμ. 
προμηθειών. Η ανωτέρω εγγραφή είναι εξαιρετικά επείγουσα καθώς αφορά 
διαγωνιστικές διαδικασίες του έργου που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 

Αύξηση πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000 €, κατά 18.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0008 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 18.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0008  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 383/2017 
απόφαση της Ο.Ε., παραμένει αμετάβλητο. 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ    
221.460.785,73 

ΕΞΟΔΑ 
      

220.944.160,39           

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

         

516.625,34   

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. 

Πότσος, ο επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ. Γ. Υψηλάντης, ο επικεφαλής της παράταξης « 

ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Χ. Χατζηευθυμίου  και οι  Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Δράκος, Μ. Δράκος και Ι. Γιαννακάκης απουσίαζαν 

από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.   
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις υπ΄αριθ. 383 και 
407/2017 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 των  παρατάξεων « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 
και « ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ.κ. Α. Γιαννικουρή και Σαρρή-
Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν  αντίστοιχα,      « παρών» και « κατά» καθώς 
και του επικεφαλής της παράταξης       « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ. Ε. Καρίκη ο 
οποίος ψήφισε « παρών» 

 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 383/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017 
καθώς και τη συμπληρωματική αυτής με αριθμό 407/2017, που 
έχουν ως εξής:  
 
ΜΕΡΟΣ Α 
 
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 128.662,02 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 128.662,02€ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, 
αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 
912.000 €, κατά 40.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
2. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» 
προϋπολογισμού δαπάνης             50.000 €, κατά 46.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
3. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων 
Παραπληγικών, Τετραπληγικών» προϋπολογισμού δαπάνης 175.000 
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€, κατά 12.662,02 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
4. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 234.000            €, κατά 30.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 128.662,02€ 
 
ΜΕΡΟΣ Β 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1328.0026 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε 
κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΔΕ  
Σορωνής» προϋπολογισμού  δαπάνης 137.560€, κατά  73 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 
61-7341.0014, 61-7341.0015 (64,20+8,80).  
2. Κ.Α 1328.0101 και τίτλο «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε 
πολιτισμικό εκθετήριο, λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδο, με χρήση νέων 
τεχνολογιών» προϋπολογισμού  δαπάνης 191.449€, κατά 1.465,11 €  
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους                    
Κ.Α. εξόδου 61-7341.0008 έως 61-7341.0013 
(219,44+277,56+130,60+486+127,50+224,01). 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 61-7341.0008 και τίτλο «Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών και 
διοικητικών χώρων.» προϋπολογισμού δαπάνης 27.099 €, κατά 
219,44 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
2. Κ.Α. 61-7341.0009 και τίτλο «Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές 
πληροφορικής εκθεσιακού σκηνικού» προϋπολογισμού δαπάνης 
34.156 €, κατά 277,56 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης 
Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
3. Κ.Α. 61-7341.0010 και τίτλο «Εξοπλισμός λειτουργικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 16.163€, κατά 130,60 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, 
λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1328.0101 
4. Κ.Α. 61-7341.0011 και τίτλο «Προθήκες μόνιμης έκθεσης και 
infopoints» προϋπολογισμού δαπάνης 59.840€, κατά 486 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
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τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
5. Κ.Α. 61-7341.0012 και τίτλο «Σύστημα παρακολούθησης και 
πυροπροστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 6.568€, κατά 127,50 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
6. Κ.Α. 61-7341.0013 και τίτλο «Φωτισμός και ήχος εκθεσιακού 
σκηνικού» προϋπολογισμού δαπάνης 27.623€, κατά 224,01 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1328.0101 
7. Κ.Α. 61-7341.0014 και τίτλο «Προμήθεια επίπλων για το κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ 
Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 9.800€, κατά 64,20 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1328.0026 
8. Κ.Α. 61-7341.0015 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για το κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 
δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.100€, κατά 8,80 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0026 
 
ΜΕΡΟΣ Γ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 

 
1. Κ.Α 00-6495.0016 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα 
"MOTIVATE"» προϋπολογισμού  δαπάνης 134.257,50 €, κατά 8.000 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών. 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
 1. Κ.Α 00-6495.0018 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε 
θέματα διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE» προϋπολογισμού 
δαπάνης 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα τoυ τμ. προμηθειών. Η ανωτέρω εγγραφή είναι 
εξαιρετικά επείγουσα καθώς αφορά διαγωνιστικές διαδικασίες του 
έργου που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. 
 
ΜΕΡΟΣ Δ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 

 
1. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000 €, κατά 18.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
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αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0008 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 18.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
4131.0008  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 516.625,34€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, παραμένει αμετάβλητο. 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού 
διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ 

   
221.460.785,73 

    
ΕΞΟΔΑ 

    
   
220.944.160,39           

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

         

516.625,34    

 
 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


