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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  4/8/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017    Αριθ. Απόφασης:595/ 2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  4 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/60031/31.7.2017 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

   

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-   



2 

 

Αντιδήμαρχος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24 ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 10.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

12.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 
15.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

8.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

16.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 1.2: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους  2017 αρ. 
αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 446/2017 & 463/2017. 
 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 446/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τη συμπληρωματική αυτής με αριθ. 
463/2017, που έχουν ως εξής:  
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Απόφαση αριθ.446/2017 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 
2/57873/21-07-2017 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 
Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, ως 
παρακάτω:   

 
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 1321.0083 και τίτλο «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 109.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου 
(ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                 
Κ.Α. 60-6718.0001  
2. Κ.Α 1322.0029 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου για τη 
συμμετοχή του στα Island Games 2017» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000 
€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού (ΑΔΑ ΣΑΕ 033: ΩΗ7Υ4653Ο7-ΞΞΦ, ΑΔΑ Απ. 
Επιχορήγησης: ΩΘΥΥ4653ΠΩ-019). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  
Κ.Α. 61-6472.0001  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0613 και τίτλο «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και 
Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου.» προϋπολογισμού  
δαπάνης 8.108.800€, κατά 685.900 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. (Απόφασης 
Κατανομής Υπουργείου Εσωτερικών 4500/16-2-2017. ΑΔΑ: ΩΞΞΥ465ΧΘ7-
ΡΔΦ).  
2. Κ.Α 1211.0005 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας 
του προσωπικού των ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  δαπάνης 87.000 
€, κατά 7.900 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
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έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                             
Κ.Α. 00-6718.0005 (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8) 
3. Κ.Α 1328.0105 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.              » προϋπολογισμού δαπάνης 184.000 
€, κατά 106.888,24 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 60-7341.0008 (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8) 
4. Κ.Α 1328.0106 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 65.000 €, κατά 58.669,34 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0010 (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-
6Δ8) 
5. Κ.Α  4111.0001  και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές 
και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 1.300.000 €, κατά 
600.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
8211.0001 
6. Κ.Α  4121.0001  και τίτλο «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.100.000 €, κατά 500.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8221.0001 
7. Κ.Α  4124.0001  και τίτλο «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000 €,  κατά 12.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0001 
8. Κ.Α  4131.0001 και τίτλο «Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 650.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0001 
9. Κ.Α 4131.0003 και τίτλο «Εισφορά στο Ι.Κ.Α.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.800.000€, κατά 800.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0003 
10. Κ.Α 4131.0005 και τίτλο «Εισφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο 
μηχανικών)» προϋπολογισμού δαπάνης 620.000 €, κατά 250.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0005 
11. Κ.Α 4131.0022 και τίτλο «Εισφορά στο Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 22.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0022 
12. Κ.Α 4131.0023 και τίτλο «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%» 
προϋπολογισμού δαπάνης 380.000 €, κατά 25.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0023 
13. Κ.Α 4131.0025 και τίτλο «Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1%» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0025 
14. Κ.Α 4131.0030 και τίτλο «Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 150.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
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αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0030 
15. Κ.Α 4131.0099 και τίτλο «Λοιπές ασφαλιστικές εισφορών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0099 
16. Κ.Α 4142.0006 και τίτλο «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 00-8242.0006 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 30-7326.0077 και τίτλο «Κατασκευή τσιμεντένιων βάσεων 
(Κολώνες) και υποδομών για την υποδοχή παροχών ΔΕΗ των 
μηχανημάτων ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 7.270 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
2. Κ.Α 30-7333.0094 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. 
Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 119.700 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Κρίνεται απαραίτητη η παραπάνω εγγραφή γιατί λόγω των 
φθορών που προέκυψαν στο οδόστρωμα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
ατυχημάτων. 
3. Κ.Α 30-7333.0095 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. 
Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 38.350 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Κρίνεται απαραίτητη η παραπάνω εγγραφή γιατί λόγω των 
φθορών που προέκυψαν στο οδόστρωμα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
ατυχημάτων. 
4. Κ.Α 60-6718.0001 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στον ΔΟΠ για την 
πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 109.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1321.0083 
5. Κ.Α  61-6472.0001 και τίτλο «Έξοδα συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στα 
Island Games 2017              » προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από  έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον  Κ.Α. 1322.0029 
6. Κ.Α 70-6264.0008 και τίτλο «Παροχή επιτόπιας αντικατάστασης, 
εγκατάστασης και συντήρησης παρκόμετρων» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
7. Κ.Α 70-6264.0009 και τίτλο «Παροχή επιτόπιας συντήρησης του έργου 
«ηλεκτρονικού εισιτηρίου» των Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
8. Κ.Α 70-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκυρήξεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων. 
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9. Κ.Α 70-7131.0009 και τίτλο «Προμήθεια συστήματος δημιουργίας 
εκτυπώσεων του συστήματος εισιτηρίων της Κοιλάδας Πεταλουδών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 31.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία 
τέλη εσωτερικού» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 €, κατά 60.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 
2. Κ.Α 00-6311.0001 και τίτλο «Φόροι τόκων» προϋπολογισμού δαπάνης 
3.000 €, κατά 22.609,64 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
3. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, προκειμένου να 
πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος. 
4. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.750.000,00 €, κατά 120.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 
1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  
5. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 87.000 €, κατά 7.900 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1211.0005 
6. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου 
στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.300.000 €, κατά 600.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4111.0001 
7. Κ.Α 00-8221.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.100.000 €, κατά 500.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4121.0001 
8. Κ.Α 00-8224.0001 και τίτλο «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 € με κατά 12.000 € μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4124.0001 
9. Κ.Α 00-8231.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - 
ΤΕΑΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 650.000€, κατά 200.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0001 
10. Κ.Α 00-8231.0003 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.800.000€, κατά 800.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0003 
11. Κ.Α 00-8231.0005 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
(ταμείο μηχανικών)» προϋπολογισμού δαπάνης 620.000€, κατά 250.000 € 
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με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0005                  
12. Κ.Α 00-8231.0022 και τίτλο «Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 22.000€, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0022  
13. Κ.Α 00-8231.0023 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
2%» προϋπολογισμού δαπάνης 380.000€, κατά 25.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0023  
14. Κ.Α 00-8231.0025 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 1%» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0025                 
15. Κ.Α 00-8231.0030 και τίτλο «Απόδοση  σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0030                 
16. Κ.Α 00-8231.0099 και τίτλο «Απόδοση λοιπών ασφαλιστικών 
εισφορών» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0099         
17. Κ.Α 00-8242.0006 και τίτλο «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000 € με κατά 15.000 € μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 4142.0006 
18. Κ.Α 10-6673.0003 και τίτλο «Ανταλλακτικά ανελκυστήρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 € με κατά 5.000 € μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
19. Κ.Α. 60-7341.0008 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 156.400€, κατά 
106.888,24 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1328.0105  
20. Κ.Α. 60-7341.0010 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 65.000 €, κατά 58.669,34 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0106 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά     172.770,36 €  και   το τελικό αποθεματικό 
είναι 689.395,70€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 224.953.143,31 

ΕΞΟΔΑ 224.263.747,61 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 689.395,70 
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(Ακολουθούν οι υπογραφές της Αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κας 

Βαϊλάκη Άννας και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 
Σάββα) 

 
Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από την ανωτέρω εισήγηση, 
θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να 
εγκριθεί συμπληρωματικά άλλη μία εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών με 
αρ. πρωτ. 2/58694/25-07-2017, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω 
εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η 
συμπληρωματική εισήγηση έχει ως εξής: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/57873/21-7-2017 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2017. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 30-7326.0078 και τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιμητηρίων 
Δ.Κ. Ρόδου και Δ.Κ. Παστίδας» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών, κρίνεται απαραίτητη η εγγραφή του 
έργου, λόγω της πληρότητας των ανωτέρω κοιμητηρίων. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από την παραπάνω 
μεταβολή, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 
2/57873/21-7-2017 εισήγηση αυξάνεται κατά  132.770,36 €  και   το  
τελικό αποθεματικό είναι 649.395,70€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 

 
 
 
(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού κ. Βαϊλάκη 

Άννας, της  Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευή 
και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 
 
 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/57873/21-07-2017 του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ρόδου,  

• Τη συμπληρωματική εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 2/58694/25-07-
2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

ΕΣΟΔΑ 224.953.143,31 

ΕΞΟΔΑ 224.303.747,61 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 649.395,70 
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• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
• Την υπ’ αρ. 23976/2016 ΚΥΑ 
• Το άρθρο 161 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

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

Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του 
Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017, ως εξής: 

 
ΜΕΡΟΣ Α 
                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1321.0083 και τίτλο «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 109.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου 
(ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                 
Κ.Α. 60-6718.0001  
2. Κ.Α 1322.0029 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου για τη 
συμμετοχή του στα Island Games 2017» προϋπολογισμού  δαπάνης 
2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού (ΑΔΑ ΣΑΕ 033: ΩΗ7Υ4653Ο7-ΞΞΦ, ΑΔΑ Απ. 
Επιχορήγησης: ΩΘΥΥ4653ΠΩ-019). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  
Κ.Α. 61-6472.0001  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0613 και τίτλο «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και 
Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 8.108.800€, κατά 685.900 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
(Απόφασης Κατανομής Υπουργείου Εσωτερικών 4500/16-2-2017. ΑΔΑ: 
ΩΞΞΥ465ΧΘ7-ΡΔΦ).  
2. Κ.Α 1211.0005 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών 
μισθοδοσίας του προσωπικού των ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  
δαπάνης 87.000 €, κατά 7.900 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον                             Κ.Α. 00-6718.0005 (ΑΔΑ ΣΑ 
ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8) 
3. Κ.Α 1328.0105 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας 
γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
184.000 €, κατά 106.888,24 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0008 (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8) 
4. Κ.Α 1328.0106 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 65.000 €, κατά 58.669,34 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0010 (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-
6Δ8) 
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5. Κ.Α  4111.0001  και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.300.000 €, κατά 600.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 00-8211.0001 
6. Κ.Α  4121.0001  και τίτλο «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.100.000 €, κατά 500.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8221.0001 
7. Κ.Α  4124.0001  και τίτλο «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000 €,  κατά 12.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0001 
8. Κ.Α  4131.0001 και τίτλο «Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 650.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0001 
9. Κ.Α 4131.0003 και τίτλο «Εισφορά στο Ι.Κ.Α.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.800.000€, κατά 800.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0003 
10. Κ.Α 4131.0005 και τίτλο «Εισφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο 
μηχανικών)» προϋπολογισμού δαπάνης 620.000 €, κατά 250.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0005 
11. Κ.Α 4131.0022 και τίτλο «Εισφορά στο Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 22.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0022 
12. Κ.Α 4131.0023 και τίτλο «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%» 
προϋπολογισμού δαπάνης 380.000 €, κατά 25.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0023 
13. Κ.Α 4131.0025 και τίτλο «Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1%» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0025 
14. Κ.Α 4131.0030 και τίτλο «Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 150.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0030 
15. Κ.Α 4131.0099 και τίτλο «Λοιπές ασφαλιστικές εισφορών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0099 
16. Κ.Α 4142.0006 και τίτλο «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 00-8242.0006 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 30-7326.0077 και τίτλο «Κατασκευή τσιμεντένιων βάσεων 
(Κολώνες) και υποδομών για την υποδοχή παροχών ΔΕΗ των 
μηχανημάτων ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 7.270 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
2. Κ.Α 30-7333.0094 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην 
Δ.Ε. Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 119.700 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Κρίνεται απαραίτητη η παραπάνω εγγραφή γιατί λόγω των 
φθορών που προέκυψαν στο οδόστρωμα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
ατυχημάτων. 
3. Κ.Α 30-7333.0095 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην 
Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 38.350 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Κρίνεται απαραίτητη η παραπάνω εγγραφή γιατί λόγω των 
φθορών που προέκυψαν στο οδόστρωμα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
ατυχημάτων. 
4. Κ.Α 60-6718.0001 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στον ΔΟΠ 
για την πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 109.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0083 
5. Κ.Α  61-6472.0001 και τίτλο «Έξοδα συμμετοχής του Δήμου 
Ρόδου στα Island Games 2017» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από  έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον  Κ.Α. 1322.0029 
6. Κ.Α 70-6264.0008 και τίτλο «Παροχή επιτόπιας αντικατάστασης, 
εγκατάστασης και συντήρησης παρκόμετρων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
7. Κ.Α 70-6264.0009 και τίτλο «Παροχή επιτόπιας συντήρησης του 
έργου «ηλεκτρονικού εισιτηρίου» των Πεταλουδών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
8. Κ.Α 70-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων. 
9. Κ.Α 70-7131.0009 και τίτλο «Προμήθεια συστήματος δημιουργίας 
εκτυπώσεων του συστήματος εισιτηρίων της Κοιλάδας 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 31.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 
Νέων Τεχνολογιών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη εσωτερικού» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 €, κατά 
60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Λογιστηρίου. 
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2. Κ.Α 00-6311.0001 και τίτλο «Φόροι τόκων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.000 €, κατά 22.609,64 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
3. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, 
προκειμένου να πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος. 
4. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.750.000,00 €, κατά 120.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 
1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  
5. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην 
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και 
Ανάπτυξης Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 87.000 €, κατά 7.900 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1211.0005 
6. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του 
Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.300.000 €, κατά 600.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4111.0001 
7. Κ.Α 00-8221.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών 
υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.100.000 €, κατά 500.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4121.0001 
8. Κ.Α 00-8224.0001 και τίτλο «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 € με κατά 12.000 € μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4124.0001 
9. Κ.Α 00-8231.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - 
ΤΕΑΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 650.000€, κατά 200.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0001 
10. Κ.Α 00-8231.0003 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.800.000€, κατά 800.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0003 
11. Κ.Α 00-8231.0005 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο μηχανικών)» προϋπολογισμού δαπάνης 620.000€, 
κατά 250.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
4131.0005                  
12. Κ.Α 00-8231.0022 και τίτλο «Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0022  
13. Κ.Α 00-8231.0023 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης 2%» προϋπολογισμού δαπάνης 380.000€, κατά 25.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0023  
14. Κ.Α 00-8231.0025 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 
1%» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου 
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ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0025                 
15. Κ.Α 00-8231.0030 και τίτλο «Απόδοση  σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0030                 
16. Κ.Α 00-8231.0099 και τίτλο «Απόδοση λοιπών ασφαλιστικών 
εισφορών» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0099         
17. Κ.Α 00-8242.0006 και τίτλο «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000 € με κατά 15.000 € μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4142.0006 
18. Κ.Α 10-6673.0003 και τίτλο «Ανταλλακτικά ανελκυστήρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 € με κατά 5.000 € μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
19. Κ.Α. 60-7341.0008 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας 
γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
156.400€, κατά 106.888,24 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0105  
20. Κ.Α. 60-7341.0010 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000 €, κατά 58.669,34 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0106 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 30-7326.0078 και τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίων 
κοιμητηρίων Δ.Κ. Ρόδου και Δ.Κ. Παστίδας» προϋπολογισμού δαπάνης 
40.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, κρίνεται απαραίτητη η 
εγγραφή του έργου, λόγω της πληρότητας των ανωτέρω κοιμητηρίων. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34€ και μετά από την 
παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά  132.770,36 €  και  το  τελικό 
αποθεματικό είναι 649.395,70€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
 

 

ΕΣΟΔΑ 224.953.143,31 

ΕΞΟΔΑ 224.303.747,61 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 649.395,70 
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Απόφαση αρ.463/2017 (Ορθή Επανάληψη) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση 
του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/60688/01-08-2017 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. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6142.0042 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 
προετοιμασία υποβολής πρότασης στην ΕΓΣΔΙΤ, της Ενεργειακής 
Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος δικτύων Οδοφωτισμού 
και Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων μέσω της χρήσης νέων 
τεχνολογιών και εφαρμογών «Smart Cities» (Έξυπνες Πόλεις), στο Δήμο 
Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Δημάρχου.  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 446/2017 
απόφαση της Ο.Ε., αυξάνεται κατά  107.970,36 €  και   το τελικό 
αποθεματικό είναι 624.595,70€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 224.953.143,31 

ΕΞΟΔΑ 224.328.547,61 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 624.595,70 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές της προϊσταμένης Προϋπολογισμού κ. Βαϊλάκη 

Άννας, της  Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής 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.: 2/60888/01-08-2017 συμπληρωματική εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
2/60688/01-08-2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017», ως εξής: 
 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/60688/1-8-2017 
εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  1329.0042  και τίτλο «Χορηγία ΔΕΗ για την εκτέλεση 
έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
2.086.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-6737.0005 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6737.0005 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου 
Ρόδου και ΔΕΥΑΡ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 
αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ» προϋπολογισμού  
δαπάνης 2.086.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 
1329.0042. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6063.0002 και τίτλο «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 46.500 €, κατά 18.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 18.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6252.0002 και τίτλο «Ασφάλιστρα για ΚΔΑΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 18.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 18.000 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ. αρ. 2/60688/1-
8-2017 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 446/2017 απόφαση της Ο.Ε., αυξάνεται 
κατά  107.970,36 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 624.595,70€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ    
227.039.143,31 

 ΕΞΟΔΑ 
      

226.414.547,61           
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ          

624.595,70   

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές της προϊσταμένης Προϋπολογισμού κ. 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.: 2/60688/01-08-2017 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/60888/01-08-2017 
της Δ/νσης Οικονομικών 

• Την με αριθ. 462/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολογία  
σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής». 

• 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 Γ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6142.0042 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
στην προετοιμασία υποβολής πρότασης στην ΕΓΣΔΙΤ, της 
Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος 
δικτύων Οδοφωτισμού και Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών «Smart Cities» 
(Έξυπνες Πόλεις), στο Δήμο Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. 
Δημάρχου.  

ΜΕΡΟΣ Δ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α  1329.0042  και τίτλο «Χορηγία ΔΕΗ για την εκτέλεση 
έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
2.086.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-6737.0005 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6737.0005 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ 
Δήμου Ρόδου και ΔΕΥΑΡ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. 
Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που επιχορηγούνται από τη 
ΔΕΗ» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.086.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1329.0042. 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6063.0002 και τίτλο «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 46.500 €, κατά 18.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 18.000 € 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6252.0002 και τίτλο «Ασφάλιστρα για ΚΔΑΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 18.000 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 446/2017 
απόφαση της Ο.Ε., αυξάνεται κατά  107.970,36 €  και   το τελικό 
αποθεματικό είναι 624.595,70 €. 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ    
227.039.143,31 

ΕΞΟΔΑ 
      

226.414.547,61           
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ          

624.595,70   

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Ε.Ατσίδη απουσίαζε από τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης του θέματος. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος, 

 
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 και των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.Γ.Υψηλάντη  οι οποίοι 
ψήφισαν «κατά»,  καθώς και του μέλους της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  κ. Ι. Γιαννακάκη ο οποίος ψήφισε «παρών»  
 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 446/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017 
καθώς και τη συμπληρωματική αυτής με αριθμό 463/2017, που 
έχουν ως εξής:  
 
ΜΕΡΟΣ Α 
                                                          ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1321.0083 και τίτλο «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 109.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 
7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                 Κ.Α. 60-
6718.0001  
2. Κ.Α 1322.0029 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου για τη συμμετοχή του 
στα Island Games 2017» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού (ΑΔΑ ΣΑΕ 
033: ΩΗ7Υ4653Ο7-ΞΞΦ, ΑΔΑ Απ. Επιχορήγησης: ΩΘΥΥ4653ΠΩ-019). Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-6472.0001  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0613 και τίτλο «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 
8.108.800€, κατά 685.900 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. (Απόφασης Κατανομής Υπουργείου 
Εσωτερικών 4500/16-2-2017. ΑΔΑ: ΩΞΞΥ465ΧΘ7-ΡΔΦ).  
2. Κ.Α 1211.0005 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του 
προσωπικού των ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  δαπάνης 87.000 €, κατά 
7.900 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                             Κ.Α. 
00-6718.0005 (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8) 
3. Κ.Α 1328.0105 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου.              » προϋπολογισμού δαπάνης 184.000 €, κατά 
106.888,24 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
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Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0008 (ΑΔΑ 
ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8) 
4. Κ.Α 1328.0106 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 65.000 €, κατά 
58.669,34 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0010 (ΑΔΑ 
ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8) 
5. Κ.Α  4111.0001  και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 
έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 1.300.000 €, κατά 600.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8211.0001 
6. Κ.Α  4121.0001  και τίτλο «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.100.000 €, κατά 500.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 00-8221.0001 
7. Κ.Α  4124.0001  και τίτλο «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  2.000 €,  κατά 12.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 00-8224.0001 
8. Κ.Α  4131.0001 και τίτλο «Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 650.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0001 
9. Κ.Α 4131.0003 και τίτλο «Εισφορά στο Ι.Κ.Α.» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.800.000€, κατά 800.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
00-8231.0003 
10. Κ.Α 4131.0005 και τίτλο «Εισφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο μηχανικών)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 620.000 €, κατά 250.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0005 
11. Κ.Α 4131.0022 και τίτλο «Εισφορά στο Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού δαπάνης 

22.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
8231.0022 
12. Κ.Α 4131.0023 και τίτλο «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%» προϋπολογισμού 
δαπάνης 380.000 €, κατά 25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 00-8231.0023 
13. Κ.Α 4131.0025 και τίτλο «Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1%» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
00-8231.0025 
14. Κ.Α 4131.0030 και τίτλο «Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 150.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 00-8231.0030 
15. Κ.Α 4131.0099 και τίτλο «Λοιπές ασφαλιστικές εισφορών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 00-8231.0099 
16. Κ.Α 4142.0006 και τίτλο «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 15.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8242.0006 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 30-7326.0077 και τίτλο «Κατασκευή τσιμεντένιων βάσεων (Κολώνες) και 
υποδομών για την υποδοχή παροχών ΔΕΗ των μηχανημάτων ανακύκλωσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.270 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
2. Κ.Α 30-7333.0094 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. 
Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 119.700 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
Κρίνεται απαραίτητη η παραπάνω εγγραφή γιατί λόγω των φθορών που 
προέκυψαν στο οδόστρωμα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχημάτων. 
3. Κ.Α 30-7333.0095 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. 
Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 38.350 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
Κρίνεται απαραίτητη η παραπάνω εγγραφή γιατί λόγω των φθορών που 
προέκυψαν στο οδόστρωμα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχημάτων. 
4. Κ.Α 60-6718.0001 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στον ΔΟΠ για την πράξη 
«Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 109.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 
στον Κ.Α. 1321.0083 
5. Κ.Α  61-6472.0001 και τίτλο «Έξοδα συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στα Island 
Games 2017              » προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από  έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον  Κ.Α. 1322.0029 
6. Κ.Α 70-6264.0008 και τίτλο «Παροχή επιτόπιας αντικατάστασης, εγκατάστασης 
και συντήρησης παρκόμετρων» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 
Νέων Τεχνολογιών. 
7. Κ.Α 70-6264.0009 και τίτλο «Παροχή επιτόπιας συντήρησης του έργου 
«ηλεκτρονικού εισιτηρίου» των Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
8. Κ.Α 70-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκυρήξεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 9.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
9. Κ.Α 70-7131.0009 και τίτλο «Προμήθεια συστήματος δημιουργίας εκτυπώσεων 
του συστήματος εισιτηρίων της Κοιλάδας Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 
31.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
2. Κ.Α 00-6311.0001 και τίτλο «Φόροι τόκων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 €, 
κατά 22.609,64 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Λογιστηρίου. 
3. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, προκειμένου να πληρωθεί ο φόρος 
εισοδήματος. 
4. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.750.000,00 €, κατά 
120.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  
5. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου.» 
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προϋπολογισμού δαπάνης 87.000 €, κατά 7.900 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1211.0005 
6. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 1.300.000 €, κατά 
600.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4111.0001 
7. Κ.Α 00-8221.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.100.000 €, κατά 500.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4121.0001 
8. Κ.Α 00-8224.0001 και τίτλο «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000 € με κατά 12.000 € μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 4124.0001 
9. Κ.Α 00-8231.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - ΤΕΑΔΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 650.000€, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0001 
10. Κ.Α 00-8231.0003 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.800.000€, κατά 800.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 4131.0003 
11. Κ.Α 00-8231.0005 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο 
μηχανικών)» προϋπολογισμού δαπάνης 620.000€, κατά 250.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0005                  
12. Κ.Α 00-8231.0022 και τίτλο «Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 22.000€, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 4131.0022  
13. Κ.Α 00-8231.0023 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%» 
προϋπολογισμού δαπάνης 380.000€, κατά 25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0023  
14. Κ.Α 00-8231.0025 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 1%» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 4131.0025                 
15. Κ.Α 00-8231.0030 και τίτλο «Απόδοση  σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 150.000€, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 4131.0030                 
16. Κ.Α 00-8231.0099 και τίτλο «Απόδοση λοιπών ασφαλιστικών εισφορών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0099         
17. Κ.Α 00-8242.0006 και τίτλο «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 € με 
κατά 15.000 € μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4142.0006 
18. Κ.Α 10-6673.0003 και τίτλο «Ανταλλακτικά ανελκυστήρων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000 € με κατά 5.000 € μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
19. Κ.Α. 60-7341.0008 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 156.400€, κατά 
106.888,24 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0105  
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20. Κ.Α. 60-7341.0010 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
65.000 €, κατά 58.669,34 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1328.0106 
 
ΜΕΡΟΣ Β 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 30-7326.0078 και τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιμητηρίων Δ.Κ. 
Ρόδου και Δ.Κ. Παστίδας» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, κρίνεται απαραίτητη η εγγραφή του έργου, λόγω της πληρότητας των 
ανωτέρω κοιμητηρίων. 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Γ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6142.0042 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 
προετοιμασία υποβολής πρότασης στην ΕΓΣΔΙΤ, της Ενεργειακής Αναβάθμισης – 
Αυτοματοποίησης του Συστήματος δικτύων Οδοφωτισμού και Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών «Smart 
Cities» (Έξυπνες Πόλεις), στο Δήμο Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. 
Δημάρχου.  
 
ΜΕΡΟΣ Δ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  1329.0042  και τίτλο «Χορηγία ΔΕΗ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη 
Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.086.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-6737.0005 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6737.0005 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρόδου και 
ΔΕΥΑΡ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας 
ΔΕΥΑΡ που επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.086.000,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1329.0042 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6063.0002 και τίτλο «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 46.500 €, κατά 18.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 18.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 20-6252.0002 και τίτλο «Ασφάλιστρα για ΚΔΑΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 
18.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 18.000 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  516.625,34 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
αυξάνεται κατά  107.970,36 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 624.595,70€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ    227.039.143,31 
    
ΕΞΟΔΑ 

    
   226.414.547,61           

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

         624.595,70    

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


