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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  19/9/ 2017  Έκτακτης Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 19/19-9-2017    Αριθ. Απόφασης:  655/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  19 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.30 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Ρόδου, συνήλθε σε Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό   
Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου 
Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/74741/18.9.2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου                κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους   Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 28. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

11. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

12. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  33.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

 

15. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ  35.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

-Αντιδήμαρχος   

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

21. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

24. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

25 .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 8.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

10.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

11. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

6.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

12.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

 

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

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

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

 

Θ Ε Μ Α 2o :  Έγκριση αναμόρφωσης πρου/σμού, τροποποίηση 
τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017, αριθ. Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής 521/2017 και συμπληρωματική αυτής με 
αριθ. 539/2017. 
   
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα έθεσε  
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 521/2017 απόφαση της Οικονομικής 
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Επιτροπής καθώς και την υπ’ αριθ. συμπληρωματική αυτής 539/207, οι 
οποίες έχουν ως εξής: 
 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 521/2017 
 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα «σχέδιο αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού 
έτους 2017», κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/71822/07-09-2017 εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντων της κας Καραγιάννη Μαρίας και του κου Κασσανή Ευγένιου) 
 

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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 

Μείωση πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
3.700.000,00€, κατά 1.805.986,08 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-6495.0004 και τίτλο «Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ» προϋπολογισμού  
δαπάνης 700.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 10-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 890.000 €, κατά 170.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 135.600 €, κατά 30.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 15-6631.0002 και τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 
υλικού για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι 2017» προϋπολογισμού  δαπάνης 
8.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 15-7336.0019 και τίτλο «Αποκατάσταση στεγασμένης εξέδρας γηπέδου 
Διαγόρα» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων  
7. Κ.Α 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 517.450 €, κατά 85.450 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 30-6142.0027 και τίτλο «Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη 
σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ» 
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προϋπολογισμού  δαπάνης 26.000 €, κατά 26.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
9. Κ.Α 30-6233.0011 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, 
κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών 
10. Κ.Α 30-6233.0012 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ατταβύρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, 
κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών 
11. Κ.Α 30-6233.0013 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 
20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
12. Κ.Α 30-6233.0014 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 
20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
13. Κ.Α 30-6233.0015 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 
20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
14. Κ.Α 30-6233.0016 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, 
κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών 
15. Κ.Α 30-6233.0017 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 
20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
16. Κ.Α 30-6233.0018 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, 
κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών 
17. Κ.Α 30-6233.0019 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 
10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
18. Κ.Α 30-6661.0005.0004 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε.ΚΑΜΕΙΡΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
19. Κ.Α 30-6661.0005.0005 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
20. Κ.Α 30-6661.0005.0007 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
21. Κ.Α 30-6661.0005.0009 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
22. Κ.Α 30-6661.0005.0010 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
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23. Κ.Α 30-6661.0009.0001 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΑ) 
Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.971,04 €, κατά 3.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
24. Κ.Α 30-6662.0003.0007 και τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
25. Κ.Α 30-6662.0003.0009 και τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
26. Κ.Α 30-6662.0003.0010 και τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ  ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
27. Κ.Α 30-6662.0008.0001 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 17.387€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
28. Κ.Α 30-6662.0008.0002 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
29. Κ.Α 30-6662.0008.0003 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
30. Κ.Α 30-6662.0008.0004 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
31. Κ.Α 30-6662.0008.0005 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
32. Κ.Α 30-6662.0008.0007 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
33. Κ.Α 30-6662.0008.0009 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
34. Κ.Α 30-6662.0008.0010 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε.  ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
35. Κ.Α 30-6662.0001.0001 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 31.041,28 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
36. Κ.Α 30-6662.0001.0007 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
37. Κ.Α 30-6662.0001.0009 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
38. Κ.Α 30-6662.0001.0010 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
39. Κ.Α 30-6661.0002.0007 και τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
40. Κ.Α 30-6661.0002.0009 και τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
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41. Κ.Α 30-6661.0002.0010 και τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
42. Κ.Α 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 178.600 €, κατά  25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
43. Κ.Α 40-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 151.000 €, κατά  25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
44. Κ.Α 45-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 29.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
45. Κ.Α 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού 
Λοιπών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού  δαπάνης 441.000 €, κατά 75.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6121.0001 και τίτλο «Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και 
προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
480.000 €,  κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού -
Οικονομικού» προϋπολογισμού δαπάνης 4.320.000 €,  κατά 260.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 10-6011.0002 και τίτλο «Χορήγηση ειδικής παροχής του Ν2646/98 
αρθρο 22 (επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000 €,  κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 10-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 223.200 €,  κατά 5.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 15-6011.0001 και τίτλο «Aποδοχές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 696.000€,  κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου 
(Βοήθεια στο σπίτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 252.000€,  κατά 1.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 192.450€,  κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
(Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 63.000€,  κατά 1.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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9. Κ.Α 35-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 
πρασίνου» προϋπολογισμού δαπάνης 726.000€,  κατά 60.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 35-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 112.800€,  κατά 5.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 35-6052.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€,  κατά 2.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 40-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 
πολεοδομίας» προϋπολογισμού δαπάνης 609.600€,  κατά 20.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 40-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 108.000€,  κατά 5.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 45-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 122.400€,  κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 45-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.000€,  κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 45-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.400€,  κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 70-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.100.000€, κατά 160.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 70-6021.0001 και τίτλο «Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών 
Δ/νσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 480.000€,  κατά 20.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α 70-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 134.400€,  κατά 10.000 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
-Οι αυξήσεις των ανωτέρω ΚΑ γίνονται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες 
μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών για ολόκληρο το οικ. έτος 2017. 
 
20. Κ.Α 00-6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €,  κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
21. Κ.Α 00-6495.0014 και τίτλο «'Έξοδα για τέλη είσπραξης προστίμων από 
παραβάσεις Κ.Ο.Κ.» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €,  κατά 15.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου.  
22. Κ.Α 00-6516.0006 και τίτλο «Χρεωλύσια ΤΠ & Δ απο Δάνεια ΔΕΥΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.000 €,  κατά 320.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του  τμ. Λογιστηρίου.  
23. Κ.Α 35-6692.0001 και τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιμου χλοοτάπητα» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 9.000 € με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του  τμ. 
Προμηθειών.  
24. Κ.Α 40-7421.0001 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για 
ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000 €, κατά 
1.785.986,08 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6142.0001 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών για τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως 2016 (Ορκωτοί 
Λογιστές)» προϋπολογισμού  δαπάνης 9.920 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
2. Κ.Α 00-6142.0003 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών διαχειριστικής 
περιόδου 2017(Ορκωτοί Λογιστές)» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
3. Κ.Α 15-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην 
προετοιμασία υποβολής προτάσεων στην ΕΓΣΔΙΤ για την ένταξη σχολικών 
μονάδων, όλων των βαθμίδων, του Δήμου Ρόδου στα έργα που εκτελούνται με 
ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
4. Κ.Α 15-7331.0005 και τίτλο «Μόνωση του κτιρίου του συλλόγου τρίτης 
ηλικίας Κρεμαστής» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.270 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, για την προστασία της πλάκας – κελύφους του κτιρίου προς 
αποφυγή διάβρωσης του οπλισμού της και για λόγους υγιεινής (εμφάνιση 
υγρασίας).  
5. Κ.Α 15-7336.0002 και τίτλο «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα 
– Α’ Φάση» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων. 
6. Κ.Α 30-7333.0011 και τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρωσίας αγροτικών 
δρόμων στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών, λόγω των φθορών που έχουν υποστεί.  
7. Κ.Α 70-7131.0001 και τίτλο «Προμήθεια μικρού φορτηγού τετράτροχου με 
ανατρεπόμενη καρότσα» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης και Μνημείων. 
8. Κ.Α 70-7411.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης 
διαδικασιών για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 423.000 €, κατά 75.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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2. Κ.Α 20-6243.0001 και τίτλο «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση 
μηχανήματος έργου» προϋπολογισμού  δαπάνης 61.104,33€, κατά 40.603,01 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 20-6244.0001 και τίτλο «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση 
μηχανολογικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού  δαπάνης 221.918,67€, κατά 
128.712,02 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 20-6277.0005 και τίτλο «Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση 
ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή - κλαδοκοπή(μηχανική 
και χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.210.000 €, κατά 
1.338.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 
-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.582.315,03€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.049.578,01€, κατά 1.582.315,03€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.582.315,03€  
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  1694.0004  και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ 
απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- 
Δημοπρασίες ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000 € κατά 275.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.   
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 275.000 € 
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 1699.0006 και τίτλο «Έσοδο από παρακράτηση Δανείου της ΔΕΥΑ 
Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης  360.000 €  κατά 260.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1519.0010 και τίτλο «Πρόστιμα των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος                          (ΦΕΚ 1723/Β’/18-5-2017)» προϋπολογισμού  
δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της του τμ. Προσόδων. 
2. Κ.Α 1519.0011 και τίτλο «Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλευση ή την 
χρησιμοποίηση τους (Ν 4483 άρ.54, παρ 6 & 7)» προϋπολογισμού  δαπάνης 
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5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της του 
τμ. Προσόδων. 
3. Κ.Α 2212.0008 και τίτλο «Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλευση ή την 
χρησιμοποίηση τους (Ν 4483 άρ.54, παρ 6 & 7)» προϋπολογισμού  δαπάνης 
5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της του 
τμ. Προσόδων. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 275.000 € 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-6233.0005.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
2. Κ.Α 70-6233.0005.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
3. Κ.Α 70-6233.0005.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €,  κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
4. Κ.Α 70-6233.0005.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
5. Κ.Α 70-6233.0005.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
6. Κ.Α 70-6233.0005.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 90.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-6262.0001 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αγροτικού οδικού 
δικτύου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 74.500 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξειδικευμένων πληροφοριακών 
συστημάτων και εφαρμογών για τη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών από 
δασικές πυρκαγιές                              » προϋπολογισμού  δαπάνης 39.000 €, 
κατά 15.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 90.000 € 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι  624.595,70 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 168.540  €  και  το τελικό αποθεματικό είναι 
456.055,70 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 227.039.143,31 

ΕΞΟΔΑ 226.583.087,61 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 456.055,70 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 539/2017 
Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 
2/75045/18-09-2017 η οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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 ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 1329.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                                Κ.Α.  
30-6142.0001. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο.  

2. Κ.Α. 1323.0004 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''IN-PREP"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 91.785,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων στους                                            Κ.Α.  00-
6495.0019 και 10-6422.0006  
 
Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α. 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης  8.000 €  
κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                Κ.Α.  00-
8242.0007 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 15-7331.0006 και τίτλο «Στεγάνωση δώματος δημοτικού ιατρείου στη 
Δ.Κ. Θεολόγου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, λόγω της έντονης υγρασίας στην οροφή και στους τοίχους του 
ιατρείου.              

2. Κ.Α 30-7335.0002 και τίτλο «Διασύνδεση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης 
με πράσινο ρεύμα για την κυκλοφοριακή βελτίωση τους» προϋπολογισμού 
δαπάνης 7.270 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.              

3. Κ.Α. 30-6142.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού 
και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                                
Κ.Α.  1329.0001 

4. Κ.Α. 00-6495.0019 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα IN-PREP"» 
προϋπολογισμού δαπάνης  81.785,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

5. Κ.Α. 10-6422.0006 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "In-prep"» 
προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €,  
κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4142.0007                  

2. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €,  κατά 10.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.                  

3. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 22.000 €, κατά 22.000 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού.                  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  624.595,70€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 521/2017 
απόφαση της Ο.Ε., μειώνεται κατά 215.010 €  και  το τελικό αποθεματικό είναι 
409.585,70€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
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ΕΣΟΔΑ 227.195.928,31 

ΕΞΟΔΑ 
 

226.786.342,61 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 409.585,70 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές της προϊσταμένης Προϋπολογισμού  κας Βαϊλάκη 

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

 
Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/75045/18-09-2017 εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την με αριθ. 538/2017 (ΑΔΑ: ΩΠΦΦΩ1Ρ-Υ7Ν) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με θέμα «Λήψη απόφασης για 
την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Ρόδου»,  

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α. 1329.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                                Κ.Α.  
30-6142.0001. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο.  

2. Κ.Α. 1323.0004 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''IN-PREP"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 91.785,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων στους                                            Κ.Α.  00-
6495.0019 και 10-6422.0006  
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α. 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης  8.000 €  
κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                Κ.Α.  00-
8242.0007 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-7331.0006 και τίτλο «Στεγάνωση δώματος δημοτικού ιατρείου στη 
Δ.Κ. Θεολόγου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
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από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, λόγω της έντονης υγρασίας στην οροφή και στους τοίχους του 
ιατρείου.              

2. Κ.Α 30-7335.0002 και τίτλο «Διασύνδεση κόμβων φωτεινής 
σηματοδότησης με πράσινο ρεύμα για την κυκλοφοριακή βελτίωση τους» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.270 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.              

3. Κ.Α. 30-6142.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού 
και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                                
Κ.Α.  1329.0001 

4. Κ.Α. 00-6495.0019 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα IN-PREP"» 
προϋπολογισμού δαπάνης  81.785,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

5. Κ.Α. 10-6422.0006 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "In-prep"» 
προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €,  
κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4142.0007                  

2. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €,  κατά 10.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.                  

3. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 22.000 €, κατά 22.000 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού.                  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  624.595,70€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 521/2017 
απόφαση της Ο.Ε., μειώνεται κατά 215.010 €  και  το τελικό αποθεματικό είναι 
409.585,70€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 227.195.928,31 

ΕΞΟΔΑ 
 

226.786.342,61 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 409.585,70 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Παρδαλός, Αθ.Κωνσταντίνου, 

Αλ.Παπουράς, ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το 

θέμα. 

 

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

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

Μειοψηφούντων των παρόντων μελών της παράταξης « ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» με επικεφαλής τον κ. Ε. Καρίκη, οι οποίοι ψήφισαν « παρών» 
και των  μελών  της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με 
επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν « κατά»  
 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 521/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
που αφορά στην « Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση 
τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017» καθώς και τη 
συμπληρωματική αυτής με αριθμό 539/2017, που έχουν ως εξής:   

 
ΜΕΡΟΣ A 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 

 
1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
3.700.000,00€, κατά 1.805.986,08 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-6495.0004 και τίτλο «Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ» προϋπολογισμού  
δαπάνης 700.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 10-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 890.000 €, κατά 170.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 135.600 €, κατά 30.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 15-6631.0002 και τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 
υλικού για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι 2017» προϋπολογισμού  δαπάνης 
8.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 15-7336.0019 και τίτλο «Αποκατάσταση στεγασμένης εξέδρας γηπέδου 
Διαγόρα» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων  
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7. Κ.Α 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 517.450 €, κατά 85.450 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 30-6142.0027 και τίτλο «Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη 
σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 26.000 €, κατά 26.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
9. Κ.Α 30-6233.0011 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, 
κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών 
10. Κ.Α 30-6233.0012 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ατταβύρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, 
κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών 
11. Κ.Α 30-6233.0013 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 
20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
12. Κ.Α 30-6233.0014 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 
20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
13. Κ.Α 30-6233.0015 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 
20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
14. Κ.Α 30-6233.0016 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, 
κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών 
15. Κ.Α 30-6233.0017 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 
20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
16. Κ.Α 30-6233.0018 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, 
κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών 
17. Κ.Α 30-6233.0019 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην 
μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 
10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών 
18. Κ.Α 30-6661.0005.0004 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε.ΚΑΜΕΙΡΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
19. Κ.Α 30-6661.0005.0005 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
20. Κ.Α 30-6661.0005.0007 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
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21. Κ.Α 30-6661.0005.0009 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
22. Κ.Α 30-6661.0005.0010 και τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
23. Κ.Α 30-6661.0009.0001 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΑ) 
Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.971,04 €, κατά 3.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
24. Κ.Α 30-6662.0003.0007 και τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
25. Κ.Α 30-6662.0003.0009 και τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
26. Κ.Α 30-6662.0003.0010 και τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ  ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
27. Κ.Α 30-6662.0008.0001 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 17.387€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
28. Κ.Α 30-6662.0008.0002 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
29. Κ.Α 30-6662.0008.0003 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
30. Κ.Α 30-6662.0008.0004 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
31. Κ.Α 30-6662.0008.0005 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
32. Κ.Α 30-6662.0008.0007 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
33. Κ.Α 30-6662.0008.0009 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
34. Κ.Α 30-6662.0008.0010 και τίτλο «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε.  ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
35. Κ.Α 30-6662.0001.0001 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 31.041,28 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
36. Κ.Α 30-6662.0001.0007 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
37. Κ.Α 30-6662.0001.0009 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
38. Κ.Α 30-6662.0001.0010 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
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39. Κ.Α 30-6661.0002.0007 και τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
40. Κ.Α 30-6661.0002.0009 και τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
41. Κ.Α 30-6661.0002.0010 και τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών 
42. Κ.Α 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 178.600 €, κατά  25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
43. Κ.Α 40-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 151.000 €, κατά  25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
44. Κ.Α 45-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 29.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
45. Κ.Α 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού 
Λοιπών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού  δαπάνης 441.000 €, κατά 75.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6121.0001 και τίτλο «Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και 
προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
480.000 €,  κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού -
Οικονομικού» προϋπολογισμού δαπάνης 4.320.000 €,  κατά 260.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 10-6011.0002 και τίτλο «Χορήγηση ειδικής παροχής του Ν2646/98 
αρθρο 22 (επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000 €,  κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 10-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 223.200 €,  κατά 5.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 15-6011.0001 και τίτλο «Aποδοχές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 696.000€,  κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου 
(Βοήθεια στο σπίτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 252.000€,  κατά 1.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 192.450€,  κατά 10.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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8. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
(Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 63.000€,  κατά 1.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 35-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 
πρασίνου» προϋπολογισμού δαπάνης 726.000€,  κατά 60.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 35-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 112.800€,  κατά 5.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 35-6052.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€,  κατά 2.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 40-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 
πολεοδομίας» προϋπολογισμού δαπάνης 609.600€,  κατά 20.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 40-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 108.000€,  κατά 5.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 45-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 122.400€,  κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 45-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.000€,  κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 45-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.400€,  κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 70-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.100.000€, κατά 160.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 70-6021.0001 και τίτλο «Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών 
Δ/νσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 480.000€,  κατά 20.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α 70-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 134.400€,  κατά 10.000 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
-Οι αυξήσεις των ανωτέρω ΚΑ γίνονται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες 
μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών για ολόκληρο το οικ. έτος 2017. 
 
20. Κ.Α 00-6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €,  κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
21. Κ.Α 00-6495.0014 και τίτλο «'Εξοδα για τέλη είσπραξης προστίμων από 
παραβάσεις Κ.Ο.Κ.» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €,  κατά 15.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου.  
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22. Κ.Α 00-6516.0006 και τίτλο «Χρεωλύσια ΤΠ & Δ απο Δάνεια ΔΕΥΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.000 €,  κατά 320.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του  τμ. Λογιστηρίου.  
23. Κ.Α 35-6692.0001 και τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιμου χλοοτάπητα» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 9.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του  τμ. 
Προμηθειών.  
24. Κ.Α 40-7421.0001 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για 
ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000 €, κατά 
1.785.986,08 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6142.0001 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών για τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως 2016 (Ορκωτοί 
Λογιστές)» προϋπολογισμού  δαπάνης 9.920 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
2. Κ.Α 00-6142.0003 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών διαχειριστικής 
περιόδου 2017(Ορκωτοί Λογιστές)» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
3. Κ.Α 15-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην 
προετοιμασία υποβολής προτάσεων στην ΕΓΣΔΙΤ για την ένταξη σχολικών 
μονάδων, όλων των βαθμίδων, του Δήμου Ρόδου στα έργα που εκτελούνται με 
ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
4. Κ.Α 15-7331.0005 και τίτλο «Μόνωση του κτιρίου του συλλόγου τρίτης 
ηλικίας Κρεμαστής» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.270 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, για την προστασία της πλάκας – κελύφους του κτιρίου προς 
αποφυγή διάβρωσης του οπλισμού της και για λόγους υγιεινής (εμφάνιση 
υγρασίας).  
5. Κ.Α 15-7336.0002 και τίτλο «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα 
– Α’ Φάση» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων. 
6. Κ.Α 30-7333.0011 και τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρωσίας αγροτικών 
δρόμων στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών, λόγω των φθορών που έχουν υποστεί.  
7. Κ.Α 70-7131.0001 και τίτλο «Προμήθεια μικρού φορτηγού τετράτροχου με 
ανατρεπόμενη καρότσα» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης και Μνημείων. 
8. Κ.Α 70-7411.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης 
διαδικασιών για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

    
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
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Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 423.000 €, κατά 75.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 20-6243.0001 και τίτλο «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση 
μηχανήματος έργου» προϋπολογισμού  δαπάνης 61.104,33€, κατά 40.603,01 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 20-6244.0001 και τίτλο «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση 
μηχανολογικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού  δαπάνης 221.918,67€, κατά 
128.712,02 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 20-6277.0005 και τίτλο «Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση 
ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική και χειρονακτική),χορτοκοπή–κλαδοκοπή(μηχανική και 
χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.210.000 €, κατά 
1.338.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 
-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.582.315,03€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.049.578,01€, κατά 1.582.315,03€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.582.315,03€  
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  1694.0004  και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ 
απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- 
Δημοπρασίες ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000 € κατά 275.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.   
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 275.000 € 
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 1699.0006 και τίτλο «Έσοδο από παρακράτηση Δανείου της ΔΕΥΑ 
Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης  360.000 €  κατά 260.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 1519.0010 και τίτλο «Πρόστιμα των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος                          (ΦΕΚ 1723/Β’/18-5-2017)» προϋπολογισμού  
δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της του τμ. Προσόδων. 
2. Κ.Α 1519.0011 και τίτλο «Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλευση ή την 
χρησιμοποίηση τους (Ν 4483 άρ.54, παρ 6 & 7)» προϋπολογισμού  δαπάνης 
5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της του 
τμ. Προσόδων. 
3. Κ.Α 2212.0008 και τίτλο «Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλευση ή την 
χρησιμοποίηση τους (Ν 4483 άρ.54, παρ 6 & 7)» προϋπολογισμού  δαπάνης 
5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της του 
τμ. Προσόδων. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 275.000 € 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-6233.0005.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
2. Κ.Α 70-6233.0005.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
3. Κ.Α 70-6233.0005.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €,  κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
4. Κ.Α 70-6233.0005.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
5. Κ.Α 70-6233.0005.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
6. Κ.Α 70-6233.0005.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 €, κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 90.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-6262.0001 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αγροτικού οδικού 
δικτύου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 74.500 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
 



23 

 

 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξειδικευμένων πληροφοριακών 
συστημάτων και εφαρμογών για τη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών από 
δασικές πυρκαγιές                              » προϋπολογισμού  δαπάνης 39.000 €, 
κατά 15.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 90.000 € 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 1329.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                                Κ.Α.  
30-6142.0001. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο.  
2. Κ.Α. 1323.0004 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''IN-PREP"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 91.785,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων στους                                            Κ.Α.  00-
6495.0019 και 10-6422.0006  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης  8.000 €  
κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                Κ.Α.  00-
8242.0007 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-7331.0006 και τίτλο «Στεγάνωση δώματος δημοτικού ιατρείου στη 
Δ.Κ. Θεολόγου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, λόγω της έντονης υγρασίας στην οροφή και στους τοίχους του 
ιατρείου.              
2. Κ.Α 30-7335.0002 και τίτλο «Διασύνδεση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης 
με πράσινο ρεύμα για την κυκλοφοριακή βελτίωση τους» προϋπολογισμού 
δαπάνης 7.270 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.              
3. Κ.Α. 30-6142.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού 
και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                                
Κ.Α.  1329.0001 
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4. Κ.Α. 00-6495.0019 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα IN-PREP"» 
προϋπολογισμού δαπάνης  81.785,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
5. Κ.Α. 10-6422.0006 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "In-prep"» 
προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €,  
κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4142.0007                  
2. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €,  κατά 10.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.                  
3. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 22.000 €, κατά 22.000 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού.                  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  624.595,70€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά  
215.010 €  και  το τελικό αποθεματικό είναι 409.585,70€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 
 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

   
227.195.928,31 

    
ΕΞΟΔΑ 

    
   
226.786.342,61           

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

         

409.585,70    

  

 
 

            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


