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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  5/11/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 23/5-11-2017    Αριθ. Απόφασης: 921/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  5 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή  και ώρα 
11.30 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. 
2/90398/1.11.2017 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 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

  

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 32. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 33.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

34. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

25. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. .ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

9.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 10.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 
11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

12. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  13.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 
 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Παραδεισίου 
κ.Κυριαζής Μιχαήλογου και η Πρόεδρος της Τ.Κ.Ασκληπιείου Κα 
Μαρία Παπαβασιλείου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τέσσερις (34), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : Έγκριση Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 
οικ.έτους 2017, αρ.απόφασης Οικ.Επιτροπής 623/2017. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ. 623/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
η οποία έχει ως εξής: 
 
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  1322.0030  και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου 
MOTIVATE του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.019,38 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.                       (ΑΔΑ ΣΑΕΠ 
3672/22-05-2017: 716Σ465ΧΙ8-ΛΤ4).  Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                  
Κ.Α. 10-6422.0004 
2. Κ.Α  1322.0031  και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου 
BLUEISLANDS του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020» προϋπολογισμού 
δαπάνης 25.277,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.               (ΑΔΑ ΣΑΕΠ 
3672/22-05-2017: 716Σ465ΧΙ8-ΛΤ4).  Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                        
Κ.Α. 00-6495.0017 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  4111.0001  και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 
έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 €, κατά 300.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8211.0001 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των 
Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» προϋπολογισμού δαπάνης 
29.400,00 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, λόγω της αύξησης των εργοδοτικών 
εισφορών. 
2. Κ.Α 00-6495.0017 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "BLUEISLANDS"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 175.581,74 €, κατά 25.277,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                   Κ.Α. 1322.0031 



4 

 

3. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.870.000,00 €, κατά 
15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  
4. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 €, κατά 
300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4111.0001 
5. Κ.Α 10-6422.0004 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "MOTIVATE"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.000 €, κατά 20.019,38 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0030 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 

1.  Κ.Α  1694.0001 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής 
χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Προτιμισιακό  
ΚΥΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000          € κατά 400.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2.  Κ.Α  1694.0002 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής 
χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Προτιμισιακό  
ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000          € κατά 50.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3.  Κ.Α  1694.0003 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής 
χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Δημοπρασίες ΚΥΔ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500.000          € κατά 500.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4.  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 25.000          € κατά 25.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  975.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 0413 και τίτλο «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).» 
προϋπολογισμού δαπάνης  50 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
2. Κ.Α. 0461.0002 και τίτλο «Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού 
(άρθο 13 ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης 590.014,62 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
3. Κ.Α. 0461.0003 και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.346,90 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
4. Κ.Α. 0463 και τίτλο «Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος» προϋπολογισμού 
δαπάνης  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. προσόδων. 
5. Κ.Α. 0529.0003 και τίτλο «Έσοδα απο ΚΔΑΠ Αρχίπολης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 370 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού  
6. Κ.Α. 1512.0004 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 350 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
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7. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Εσοδα για υπο του δήμου γενόμενες δαπάνες 
απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 
1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης 140 €  με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
8. Κ.Α. 2119.0011 και τίτλο «Έσοδα από καλοκαιρινά ΚΔΑΠ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού. 
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» 
προϋπολογισμού δαπάνης  9.070,00 €  κατά 80.698,48 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  975.000 € 
 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.055.513,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά 25.000 € και  το τελικό αποθεματικό είναι  1.030.513,39 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 228.291.224,69 

ΕΞΟΔΑ 227.260.711,30 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.030.513,39 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού κ. Κλαδογένη 
Ανθούλας, της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 
 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. 
πρωτ.: 2/89247/27-10-2017 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/89247/27-10-2017 
εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος έτους 2017», ως εξής: 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/87492/23-10-2017 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2017. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1323.0005 και τίτλο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε 
Δημόσια κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 16.500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα των Δ/νσεων Μεσαιωνικής Πόλης και Προγραμματισμού Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 10-6422.0008, 70-6142.0002,           70-
6117.0001, 70-7331.0023 
2. Κ.Α. 1323.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών 
Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 123.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
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της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων 
στους Κ.Α.  00-6495.0020, 10-6422.0007, 70-6142.0001, 70-7132.0001 και 70-
7135.0004.  
3. Κ.Α. 1323.0007 και τίτλο «ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 
Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον- ''ACUA"» προϋπολογισμού δαπάνης 
11.500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α.         00-
6495.0021, 00-6431.0008, 10-6422.0009, 35-6117.0002, 35-6142.0001, 35-
7135.0002 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6431.0008 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των 
δράσεων ενημέρωσης και προβολής, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων και 
ημερίδων του έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
2.  Κ.Α. 00-6495.0020 και τίτλο «Δαπάνες για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 
προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
3. Κ.Α. 00-6495.0021 και τίτλο « Δαπάνες (Γενικά έξοδα) για το ACUA» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
4. Κ.Α. 10-6422.0007 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 
προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
5. Κ.Α. 10-6422.0008 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του 
έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
6. Κ.Α. 10-6422.0009 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του 
έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
7. Κ.Α 30-6662.0006 και τίτλο «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και 
μετατροπή σε LED αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
8. Κ.Α 30-7323.0005 και τίτλο «Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 54.600 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
9. Κ.Α 30-7326.0003 και τίτλο «Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄εφαρμογή 
κανονιστικών αποφάσεων και ΚΟΚ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
10. Κ.Α. 35-6117.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης 500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
11. Κ.Α. 35-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και 
συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της ορθής 
διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου ACUA» 
προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
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12. Κ.Α. 35-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
13. Κ.Α. 70-6117.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  500 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
14. Κ.Α. 70-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για 
το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
15. Κ.Α. 70-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής 
διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού 
δαπάνης  5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
16. Κ.Α. 70-7132.0001 και τίτλο «Προμήθεια οχημάτων χαμηλών ρύπων για το 
έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
17. Κ.Α. 70-7135.0004 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μεταφοράς για το έργο ΕΥ-
ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
18. Κ.Α. 70-7331.0023 και τίτλο «Επεμβάσεις στην Ανατολική Όψη Δημαρχείου-
"ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
19. Κ.Α. 70-7411.0003 και τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα για τη Ροδιακή 
Έπαυλη» προϋπολογισμού δαπάνης  17.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
 
 
 
 
 
Αύξηση πιστώσεων 

 1. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών» προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 €, κατά 45.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 
παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, κατά 43.800 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 43.800 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6279.0001 και τίτλο «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
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Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20- 7131.0014 και 
τίτλο «Προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων 
Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000 €, κατά 23.800 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 43.800 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.055.513,39 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/87492/23-10-
2017 εισήγηση, μειώνεται κατά 231.000 € και  το τελικό αποθεματικό είναι  
824.513,39 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 228.442.224,69 

ΕΞΟΔΑ 227.617.711,30 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 824.513,39 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού κ. Κλαδογένη 
Ανθούλας, της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε στα μέλη προφορικά την 
παρακάτω εισήγηση ως εξής: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 

Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α. 70-7134.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο built to order σύστημα σύνδεσης 
εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλουδών με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης  24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών  

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.055.513,39 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στις υπ΄αρ. 2/87492/23-10-
2017 και 2/89247/27-10-2017 εισηγήσεις, μειώνεται κατά 255.800 € και  το 
τελικό αποθεματικό είναι  799.713,39 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 

 

 

 

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

ΕΣΟΔΑ 228.442.224,69 

ΕΞΟΔΑ 227.642.511,30 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 799.713,39 
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Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/87492/23-10-2017 του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ρόδου,  

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αριθ. πρωτ.: 2/89247/27-10-2017 του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου 

• Την προφορική εισήγηση του Προέδρου 
• 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: 
 

ΜΕΡΟΣ Α 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Eισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  1322.0030  και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου 
MOTIVATE του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.019,38 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.                       (ΑΔΑ ΣΑΕΠ 
3672/22-05-2017: 716Σ465ΧΙ8-ΛΤ4).  Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                  
Κ.Α. 10-6422.0004 
2. Κ.Α  1322.0031  και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου 
BLUEISLANDS του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020» προϋπολογισμού 
δαπάνης 25.277,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. (ΑΔΑ ΣΑΕΠ 3672/22-05-
2017: 716Σ465ΧΙ8-ΛΤ4).  Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
6495.0017 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  4111.0001  και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 
έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 €, κατά 300.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8211.0001 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των 
Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» προϋπολογισμού δαπάνης 
29.400,00 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, λόγω της αύξησης των εργοδοτικών 
εισφορών. 
2. Κ.Α 00-6495.0017 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "BLUEISLANDS"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 175.581,74 €, κατά 25.277,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                   Κ.Α. 1322.0031 
3. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.870.000,00 €, κατά 
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15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  
4. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 €, κατά 
300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4111.0001 
5. Κ.Α 10-6422.0004 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "MOTIVATE"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.000 €, κατά 20.019,38 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0030 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 

1.  Κ.Α  1694.0001 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής 
χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Προτιμισιακό  
ΚΥΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000          € κατά 400.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2.  Κ.Α  1694.0002 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής 
χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Προτιμισιακό  
ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000          € κατά 50.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3.  Κ.Α  1694.0003 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής 
χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Δημοπρασίες ΚΥΔ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500.000          € κατά 500.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4.  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 25.000          € κατά 25.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  975.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 0413 και τίτλο «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).» 
προϋπολογισμού δαπάνης  50 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
2. Κ.Α. 0461.0002 και τίτλο «Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού 
(άρθο 13 ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης 590.014,62 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
3. Κ.Α. 0461.0003 και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.346,90 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
4. Κ.Α. 0463 και τίτλο «Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος» προϋπολογισμού 
δαπάνης  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. προσόδων. 
5. Κ.Α. 0529.0003 και τίτλο «Έσοδα απο ΚΔΑΠ Αρχίπολης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 370 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού  
6. Κ.Α. 1512.0004 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 350 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
7. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Έσοδα για υπό του δήμου γενόμενες δαπάνες 
απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 
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1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης 140 €  με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
8. Κ.Α. 2119.0011 και τίτλο «Έσοδα από καλοκαιρινά ΚΔΑΠ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» 
προϋπολογισμού δαπάνης  9.070,00 €  κατά 80.698,48 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  975.000 € 
 

ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1323.0005 και τίτλο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε 
Δημόσια κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 16.500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα των Δ/νσεων Μεσαιωνικής Πόλης και Προγραμματισμού Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 10-6422.0008, 70-6142.0002,           70-
6117.0001, 70-7331.0023 
2. Κ.Α. 1323.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών 
Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 123.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων 
στους Κ.Α.  00-6495.0020, 10-6422.0007, 70-6142.0001, 70-7132.0001 και 70-
7135.0004.  
3. Κ.Α. 1323.0007 και τίτλο «ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 
Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον- ''ACUA"» προϋπολογισμού δαπάνης 
11.500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α.         00-
6495.0021, 00-6431.0008, 10-6422.0009, 35-6117.0002, 35-6142.0001, 35-
7135.0002 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6431.0008 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των 
δράσεων ενημέρωσης και προβολής, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων και 
ημερίδων του έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
2.  Κ.Α. 00-6495.0020 και τίτλο «Δαπάνες για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 
προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
3. Κ.Α. 00-6495.0021 και τίτλο « Δαπάνες (Γενικά έξοδα) για το ACUA» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
4. Κ.Α. 10-6422.0007 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 
προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
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5. Κ.Α. 10-6422.0008 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του 
έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
6. Κ.Α. 10-6422.0009 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του 
έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
7. Κ.Α 30-6662.0006 και τίτλο «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και 
μετατροπή σε LED αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
8. Κ.Α 30-7323.0005 και τίτλο «Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 54.600 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
9. Κ.Α 30-7326.0003 και τίτλο «Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄εφαρμογή 
κανονιστικών αποφάσεων και ΚΟΚ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
10. Κ.Α. 35-6117.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης 500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
11. Κ.Α. 35-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και 
συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της ορθής 
διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου ACUA» 
προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
12. Κ.Α. 35-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
13. Κ.Α. 70-6117.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  500 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
14. Κ.Α. 70-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για 
το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
15. Κ.Α. 70-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής 
διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού 
δαπάνης  5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
16. Κ.Α. 70-7132.0001 και τίτλο «Προμήθεια οχημάτων χαμηλών ρύπων για το 
έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
17. Κ.Α. 70-7135.0004 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μεταφοράς για το έργο ΕΥ-
ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
18. Κ.Α. 70-7331.0023 και τίτλο «Επεμβάσεις στην Ανατολική Όψη Δημαρχείου-
"ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
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19. Κ.Α. 70-7411.0003 και τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα για τη Ροδιακή 
Έπαυλη» προϋπολογισμού δαπάνης  17.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
 
Αύξηση πιστώσεων 

 1. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών» προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 €, κατά 45.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού. 
 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 
παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, κατά 43.800 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 43.800 € 
 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6279.0001 και τίτλο «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7131.0014 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, κατά 23.800 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 43.800 € 
 

ΜΕΡΟΣ Γ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 70-7134.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο built to order σύστημα σύνδεσης 
εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλουδών με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης  24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.055.513,39 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 255.800 € και  το τελικό αποθεματικό είναι  
799.713,39 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ       228.442.224,69 

ΕΞΟΔΑ          
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227.642.511,30           

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 799.713,39 

 
και, Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Ρόδου, όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση. 

 
 

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ.Παρδαλός, Ι.Περδίκης, Στ.Δράκος, 

Στ.Σαρρή, Α.Κωνσταντίνου και Δ.Μουτάφης απουσίαζαν από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

1.ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα 
 
2.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
Μειοψηφούντων,  του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»  
κ.Ε.Καρίκη , του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ.Γ.Υψηλάντη, του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσου οι οποίοι ψήφισαν «κατά» καθώς και  των 
μελών της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ.κ.Ι.Γιαννακάκη και 
Ε.Ατσίδη, οι οποίοι ψήφισαν «παρών» 
 
 

Εγκρίνει την αρ. 623/2017 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ου αφορά στην  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Δήμου Ρόδου 

οικονομικού έτους 2017 , που έχει ως ακολούθως: 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Eισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  1322.0030  και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου 
MOTIVATE του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.019,38 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.                       (ΑΔΑ ΣΑΕΠ 
3672/22-05-2017: 716Σ465ΧΙ8-ΛΤ4).  Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                  
Κ.Α. 10-6422.0004 
2. Κ.Α  1322.0031  και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου 
BLUEISLANDS του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020» προϋπολογισμού 
δαπάνης 25.277,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. (ΑΔΑ ΣΑΕΠ 3672/22-05-
2017: 716Σ465ΧΙ8-ΛΤ4).  Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
6495.0017 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  4111.0001  και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 
έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 €, κατά 300.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8211.0001 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των 
Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» προϋπολογισμού δαπάνης 
29.400,00 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, λόγω της αύξησης των εργοδοτικών 
εισφορών. 
2. Κ.Α 00-6495.0017 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "BLUEISLANDS"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 175.581,74 €, κατά 25.277,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                   Κ.Α. 1322.0031 
3. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.870.000,00 €, κατά 
15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  
4. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 €, κατά 
300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4111.0001 
5. Κ.Α 10-6422.0004 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "MOTIVATE"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.000 €, κατά 20.019,38 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0030 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 

1.  Κ.Α  1694.0001 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής 
χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Προτιμισιακό  
ΚΥΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000          € κατά 400.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  



16 

 

2.  Κ.Α  1694.0002 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής 
χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Προτιμισιακό  
ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000          € κατά 50.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3.  Κ.Α  1694.0003 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής 
χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Δημοπρασίες ΚΥΔ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500.000          € κατά 500.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4.  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 25.000          € κατά 25.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  975.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 0413 και τίτλο «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).» 
προϋπολογισμού δαπάνης  50 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
2. Κ.Α. 0461.0002 και τίτλο «Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού 
(άρθο 13 ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης 590.014,62 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
3. Κ.Α. 0461.0003 και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.346,90 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
4. Κ.Α. 0463 και τίτλο «Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος» προϋπολογισμού 
δαπάνης  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. προσόδων. 
5. Κ.Α. 0529.0003 και τίτλο «Έσοδα απο ΚΔΑΠ Αρχίπολης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 370 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού  
6. Κ.Α. 1512.0004 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 350 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
7. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Έσοδα για υπό του δήμου γενόμενες δαπάνες 
απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 
1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης 140 €  με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
8. Κ.Α. 2119.0011 και τίτλο «Έσοδα από καλοκαιρινά ΚΔΑΠ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» 
προϋπολογισμού δαπάνης  9.070,00 €  κατά 80.698,48 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  975.000 € 
 

ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α. 1323.0005 και τίτλο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε 
Δημόσια κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 16.500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα των Δ/νσεων Μεσαιωνικής Πόλης και Προγραμματισμού Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 10-6422.0008, 70-6142.0002,           70-
6117.0001, 70-7331.0023 
2. Κ.Α. 1323.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών 
Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 123.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων 
στους Κ.Α.  00-6495.0020, 10-6422.0007, 70-6142.0001, 70-7132.0001 και 70-
7135.0004.  
3. Κ.Α. 1323.0007 και τίτλο «ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 
Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον- ''ACUA"» προϋπολογισμού δαπάνης 
11.500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α.         00-
6495.0021, 00-6431.0008, 10-6422.0009, 35-6117.0002, 35-6142.0001, 35-
7135.0002 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6431.0008 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των 
δράσεων ενημέρωσης και προβολής, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων και 
ημερίδων του έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
2.  Κ.Α. 00-6495.0020 και τίτλο «Δαπάνες για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 
προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
3. Κ.Α. 00-6495.0021 και τίτλο « Δαπάνες (Γενικά έξοδα) για το ACUA» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
4. Κ.Α. 10-6422.0007 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 
προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
5. Κ.Α. 10-6422.0008 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του 
έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
6. Κ.Α. 10-6422.0009 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του 
έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
7. Κ.Α 30-6662.0006 και τίτλο «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και 
μετατροπή σε LED αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
8. Κ.Α 30-7323.0005 και τίτλο «Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 54.600 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
9. Κ.Α 30-7326.0003 και τίτλο «Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄εφαρμογή 
κανονιστικών αποφάσεων και ΚΟΚ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
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10. Κ.Α. 35-6117.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης 500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
11. Κ.Α. 35-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και 
συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της ορθής 
διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου ACUA» 
προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
12. Κ.Α. 35-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
13. Κ.Α. 70-6117.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  500 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
14. Κ.Α. 70-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για 
το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
15. Κ.Α. 70-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής 
διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού 
δαπάνης  5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
16. Κ.Α. 70-7132.0001 και τίτλο «Προμήθεια οχημάτων χαμηλών ρύπων για το 
έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
17. Κ.Α. 70-7135.0004 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μεταφοράς για το έργο ΕΥ-
ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
18. Κ.Α. 70-7331.0023 και τίτλο «Επεμβάσεις στην Ανατολική Όψη Δημαρχείου-
"ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
19. Κ.Α. 70-7411.0003 και τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα για τη Ροδιακή 
Έπαυλη» προϋπολογισμού δαπάνης  17.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
 
Αύξηση πιστώσεων 

 1. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών» προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 €, κατά 45.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού. 
 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 
παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, κατά 43.800 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 43.800 € 
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Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6279.0001 και τίτλο «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7131.0014 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, κατά 23.800 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 43.800 € 
 

ΜΕΡΟΣ Γ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 70-7134.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο built to order σύστημα σύνδεσης 
εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλουδών με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης  24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.055.513,39 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 255.800 € και  το τελικό αποθεματικό είναι  
799.713,39 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ       228.442.224,69 

ΕΞΟΔΑ 
         

227.642.511,30           

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 799.713,39 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


