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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  29/1/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2018    Αριθ. Απόφασης: 60/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  29 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
13.30 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. 
2/5263/25.1.2018 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 

23.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

   

24 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
  

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 27. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

 
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

30. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
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15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

  

  

19.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

20. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 12.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
(δικ/νος) 

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 16.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 

 17. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος καθώς και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 
Γενναδίου κ. Γεώργιος Μανωλάκης.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

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

 

Τα θέματα με αύξοντα αριθμό 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 και 3.9 
προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά την Ενημέρωση. 
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Θ Ε Μ Α 2.1: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ.έτους 2018 
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.32/2018) 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ. 32/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, , 
η οποία έχει ως εξής: 
 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση 
του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/4525/22-1-2018 η οποία έχει ως 
εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος, οικονομικού έτους  2018. 

 
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 και επιχειρησιακού 
προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται 
αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1.  Κ.Α 00-6431.0006 και τίτλο «Δαπάνες για προβολή, ενημέρωση και 
διαφήμιση της Ανακύκλωσης στο νησί της Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
2. Κ.Α 15-6251.0001 και τίτλο «Ασφάλιστρα ακινήτων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. ακίνητης περιουσίας.   
3. Κ.Α 15-7336.0018 και τίτλο «Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού 
χώρου ρίψεων στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 21.550,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  
4. Κ.Α 30-7326.0052 και τίτλο «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 
πάρκα – παρτέρια - νησίδες» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
τεχνικών έργων και υποδομών.  
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5. Κ.Α 30-7333.0090 και τίτλο «Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. 
Ασκληπείου» προϋπολογισμού  δαπάνης 6.150,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων 
και υποδομών.  
6. Κ.Α 30-7335.0006 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού εντός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
6.200,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  
7. Κ.Α 30-7335.0007 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
18.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  
8. Κ.Α 30-7335.0008 και τίτλο «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών και 
σηματοδοτών σε κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση» προϋπολογισμού 
δαπάνης 45.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  
9. Κ.Α 30-7336.0043 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων δημοτικών ενοτήτων 
ανατολικής πλευράς νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 9.610,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  
10. Κ.Α 30-7336.0044 και τίτλο « Καθαρισμός ρεμάτων δημοτικών 
ενοτήτων δυτικής πλευράς νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
6.310,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  
11. Κ.Α 35-6262.0008 και τίτλο «Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δένδρων 
με ειδικό συνεργείο αναρρίχησης» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου.  
12. Κ.Α 70-7132.0002 και τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων 
από Δ.Δ.Δ.Υ» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τροχαίου υλικού 
& μηχανημάτων.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού  
δαπάνης  60.000 €, κατά  37.340,72  € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.   
2. Κ.Α 70-7331.0024 και τίτλο «Επείγουσες εργασίες στο κτίριο "Βίλλα 
Κορόνα"» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000,00 €, κατά 34.400 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.567.571,82 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά   264.560,72 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 
1.303.011,10 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
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ΕΣΟΔΑ 178.823.427,73 

ΕΞΟΔΑ 177.520.416,63 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.303.011,10 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου Γεράσιμου και της Δ/ντριας Οικονομικών 
Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με 
αριθ. πρωτ.: 2/5642/26-1-2018 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/4525/22-1-
2018 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος έτους 2018» και αφού ενημέρωσε τα μέλη αναλυτικά για 
όλες τις συμπληρωματικές τροποποιήσεις, τους ζήτησε να αποφασίσουν 
σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/4525/22-1-2018 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/5642/26-1-2018 
του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(η κ. Καραγιάννη Μαρία είχε αποχωρήσει από την συνεδρίαση της επιτροπής στη συζήτηση 

του 4ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και έπειτα) 
 

      Α) Εγκρίνει, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού 
Προγράμματος και οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1.  Κ.Α 00-6431.0006 και τίτλο «Δαπάνες για προβολή, ενημέρωση 
και διαφήμιση της Ανακύκλωσης στο νησί της Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

2. Κ.Α 15-6251.0001 και τίτλο «Ασφάλιστρα ακινήτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ακίνητης περιουσίας.   

3. Κ.Α 15-7336.0018 και τίτλο «Βελτίωση και διαμόρφωση 
βοηθητικού χώρου ρίψεων στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 21.550,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  

4. Κ.Α 30-7326.0052 και τίτλο «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 
πάρκα – παρτέρια - νησίδες» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000,00€, με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
τεχνικών έργων και υποδομών.  

5. Κ.Α 30-7333.0090 και τίτλο «Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. 
Ασκληπείου» προϋπολογισμού  δαπάνης 6.150,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων 
και υποδομών.  

6. Κ.Α 30-7335.0006 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού εντός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
6.200,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  

7. Κ.Α 30-7335.0007 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
18.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  

8. Κ.Α 30-7335.0008 και τίτλο «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών 
και σηματοδοτών σε κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση» 
προϋπολογισμού δαπάνης 45.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  

9. Κ.Α 30-7336.0043 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων δημοτικών 
ενοτήτων ανατολικής πλευράς νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 9.610,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  

10. Κ.Α 30-7336.0044 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων δημοτικών 
ενοτήτων δυτικής πλευράς νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
6.310,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  

11. Κ.Α 35-6262.0008 και τίτλο «Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών 
δένδρων με ειδικό συνεργείο αναρρίχησης» προϋπολογισμού  
δαπάνης 24.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.  

12. Κ.Α 70-7132.0002 και τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένων 
οχημάτων από Δ.Δ.Δ.Υ» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
τροχαίου υλικού & μηχανημάτων.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων 
και επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  60.000 €, κατά  37.340,72  € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.   

2. Κ.Α 70-7331.0024 και τίτλο «Επείγουσες εργασίες στο κτίριο 
"Βίλλα Κορόνα"» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000,00 €, κατά 34.400 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6142.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00 €, κατά 6.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

2. Κ.Α 10-6615.0001.0004 και τίτλο 
«ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €, κατά 60.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 22.836,70 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 30-7335.0008 και τίτλο «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών 
και σηματοδοτών σε κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση» 
προϋπολογισμού δαπάνης 46.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών. 
(Συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 45.500,00 € που εγγράφηκε στην 
αρχική εισήγηση αναμόρφωσης). 

3. Κ.Α 10-6615.0001.0001 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 

4. Κ.Α 10-6615.0001.0002 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών. 

5. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 

6. Κ.Α 70-7131.0010 και τίτλο «Προμήθεια δύο μικρών, ανοικτών, 
ανατρεπόμενων και δορυφορικών φορτηγών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 38.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τροχαίου υλικού και μηχανημάτων. 

 

Αύξηση πιστώσεων   

1. Κ.Α 00-6823.0001 και τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 €, κατά 200.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €, 
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κατά 50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού. 

3. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού δαπάνης 19.761,17 €, κατά 1.454,07 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.625.739,29  €, κατά        65.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 65.000,00 € 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης  7.000,00 €, κατά  
11.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης   

2. Κ.Α 20-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης  14.000,00 €, κατά   
23.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης   

3. Κ.Α 20-6042.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 9.000,00€, κατά    
6.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης   

4. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης  20.000,00  €, κατά  25.000,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης   

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 65.000,00€ 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  0411  και τίτλο «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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2. Κ.Α  1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 
χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού 
δαπάνης 700.000 € κατά 11.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 16.500 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0712 και τίτλο «Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 
Ν 2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 2119.0017 και τίτλο «Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 
(άρθρο 15 Ν 2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 2119.0018 και τίτλο «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού 
τάφου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προσόδων. 

4. Κ.Α. 2211.0009 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 έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 16.500 € 

 

Αναμόρφωση για εγγραφή ΚΑ επιχορήγησης για εξόφληση 
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  

Με την υπ΄αρ. 24984/2-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:7ΣΑΠ465ΦΘΕ-ΤΙΤ), ο Δήμος Ρόδου 
επιχορηγείται για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του 
προς τρίτους με το ποσό των 5.932.983,23 €. 

Από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι κατά τα οικονομικά έτη 
2016 & 2017 έχουν πληρωθεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού 
2.167.516,70 €, οπότε το υπόλοιπο προς χρηματοδότηση ποσό για την 
εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων είναι 3.765.466,53 € 
(5.932.983,23 – 2.167.516.70). 

Ύστερα από τα παραπάνω, προβαίνουμε στις κάτωθι εγγραφές: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.522.137,63 €, κατά 1.196.387,33 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
394.194,12€, κατά 301,38 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 40-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης  60.911,49 €, 
κατά 2.757.847,39 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.758.148,77  € 

 

Μείωση πιστώσεων 

1.  Κ.Α 00-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   196.431,78 €, κατά 125.997,19 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

2. Κ.Α 00-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.471,06€, κατά 3.471,06 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

3. Κ.Α 00-8314.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης 21.517,94 €, κατά 21.517,94 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

4. Κ.Α 00-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 602.212,40 €, κατά 514.617,58 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

5. Κ.Α 00-8317.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 309.192,26€, κατά 309.192,26 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

6.  Κ.Α  10-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  19.339,96€, κατά 220,40 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

7. Κ.Α 10-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 19.150,00 €, κατά 15.839,20 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

8. Κ.Α 10-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 129.025,18 €, κατά 129.025,18 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

9. Κ.Α 10-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης        120,00 €, κατά 120,00 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

10. Κ.Α 10-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 117.433,34 €, κατά 
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113.891,90 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

11. Κ.Α 15-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 16.349,23 €, κατά 462,12 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

12. Κ.Α 15-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης         3.950,06 €, κατά 3.185,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

13. Κ.Α 20-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 91.760,00 €, κατά 91.760,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

14. Κ.Α 20-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  150,80 €, κατά 150,80 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

15. Κ.Α 20-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 14.746,50 €, κατά 
14.746,50 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

16. Κ.Α 30-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 56.524,00 €, κατά 928,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

17. Κ.Α 30-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 26.119,60 €, κατά 26.119,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

18. Κ.Α 30-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης         65.538,97 €, κατά 53.220,69 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

19. Κ.Α 30-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 37.518,45 €, κατά 
13.898,31 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

20. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης 111.876,54€, 
κατά 93.695,88 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

21. Κ.Α 35-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.254,55 €, κατά 
6.254,55 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

22. Κ.Α 40-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 304,81 €, κατά 304,81 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
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23. Κ.Α 40-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης       645,01€, κατά 645,01€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

24. Κ.Α 70-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.411,40€, κατά 5.049,20 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

25. Κ.Α 70-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 8.989,59 €, κατά 2.173,93 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

26. Κ.Α 70-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   28.783,64 €, κατά 15.274,33 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.561.761,44€ 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.567.571,82 € και μετά από τις 
παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 571.851,49 € και το τελικό 
αποθεματικό είναι 995.720,33 € 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 
   

180.019.815,06 

ΕΞΟΔΑ 
   

179.024.094,73               

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
         

995.720,33 
 
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 και Στ.Σαρρή-Υψηλάντη, 

απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

 

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

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία  
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Μειοψηφούντων των μελών των παρατάξεων «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» και 
«ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής αντίστοιχα τους κ.κ. 
Ε.Καρίκη και Γ.Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν «κατά»  

 
Εγκρίνει την υπ΄αριθ.32/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 
οικονομικού έτους 2018», η οποία έχει ως εξής: 
 

ΜΕΡΟΣ Α’ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1.  Κ.Α 00-6431.0006 και τίτλο «Δαπάνες για προβολή, ενημέρωση και διαφήμιση 
της Ανακύκλωσης στο νησί της Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
2. Κ.Α 15-6251.0001 και τίτλο «Ασφάλιστρα ακινήτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. ακίνητης περιουσίας.   
3. Κ.Α 15-7336.0018 και τίτλο «Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού χώρου 
ρίψεων στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα» προϋπολογισμού δαπάνης 
21.550,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  
4. Κ.Α 30-7326.0052 και τίτλο «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα – 
παρτέρια - νησίδες» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και 
υποδομών.  
5. Κ.Α 30-7333.0090 και τίτλο «Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. Ασκληπείου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 6.150,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  
6. Κ.Α 30-7335.0006 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού εντός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.200,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών 
έργων και υποδομών.  
7. Κ.Α 30-7335.0007 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 18.500,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
τεχνικών έργων και υποδομών.  
8. Κ.Α 30-7335.0008 και τίτλο «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών και 
σηματοδοτών σε κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση» προϋπολογισμού δαπάνης 
45.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών.  
9. Κ.Α 30-7336.0043 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων δημοτικών ενοτήτων 
ανατολικής πλευράς νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 9.610,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών 
έργων και υποδομών.  
10. Κ.Α 30-7336.0044 και τίτλο « Καθαρισμός ρεμάτων δημοτικών ενοτήτων 
δυτικής πλευράς νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 6.310,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τεχνικών 
έργων και υποδομών.  
11. Κ.Α 35-6262.0008 και τίτλο «Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δένδρων με ειδικό 
συνεργείο αναρρίχησης» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000€, με μεταφορά ίσου 
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ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου.  
12. Κ.Α 70-7132.0002 και τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων από 
Δ.Δ.Δ.Υ» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τροχαίου υλικού & μηχανημάτων.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 
πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού  δαπάνης  60.000 €, κατά  
37.340,72  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.   
2. Κ.Α 70-7331.0024 και τίτλο «Επείγουσες εργασίες στο κτίριο "Βίλλα Κορόνα"» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000,00 €, κατά 34.400 με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων.  
 
Β’ ΜΕΡΟΣ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6142.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 80.000,00 €, κατά 6.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
2. Κ.Α 10-6615.0001.0004 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €, κατά 60.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
 
Εισαγωγή πίστωσης 
 
1. Κ.Α 00-6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 22.836,70 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
2. Κ.Α 30-7335.0008 και τίτλο «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών και 
σηματοδοτών σε κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση» προϋπολογισμού δαπάνης 
46.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών. (Συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 
45.500,00 € που εγγράφηκε στην αρχική εισήγηση αναμόρφωσης). 
3. Κ.Α 10-6615.0001.0001 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
4. Κ.Α 10-6615.0001.0002 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
5. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 
ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
6. Κ.Α 70-7131.0010 και τίτλο «Προμήθεια δύο μικρών, ανοικτών, 
ανατρεπόμενων και δορυφορικών φορτηγών» προϋπολογισμού δαπάνης 
38.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης τροχαίου υλικού και μηχανημάτων. 
 
Αύξηση πιστώσεων   
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1. Κ.Α 00-6823.0001 και τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000,00 €, κατά 200.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
2. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €, κατά 
50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τουρισμού. 
3. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 19.761,17 €, κατά 1.454,07 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.625.739,29  €, κατά        65.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 65.000,00 € 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης  7.000,00 €, κατά  11.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης   
2. Κ.Α 20-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης  14.000,00 €, κατά   23.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης   
3. Κ.Α 20-6042.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.000,00€, κατά    6.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης   
4. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης  20.000,00  €, κατά  25.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης   
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 65.000,00€ 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  0411  και τίτλο «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α  1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 
(άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 
700.000 € κατά 11.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 16.500 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 0712 και τίτλο «Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 2119.0017 και τίτλο «Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 
2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 2119.0018 και τίτλο «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προσόδων. 
4. Κ.Α. 2211.0009 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 έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 16.500 € 
 

Αναμόρφωση για εγγραφή ΚΑ επιχορήγησης για εξόφληση 
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  

 
Με την υπ΄αρ. 24984/2-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:7ΣΑΠ465ΦΘΕ-ΤΙΤ), ο Δήμος Ρόδου 
επιχορηγείται για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς 
τρίτους με το ποσό των 5.932.983,23 €. 
Από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι κατά τα οικονομικά έτη 2016 & 
2017 έχουν πληρωθεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού 2.167.516,70 €, οπότε 
το υπόλοιπο προς χρηματοδότηση ποσό για την εξόφληση ληξιπροθέσμων 
υποχρεώσεων είναι 3.765.466,53 € (5.932.983,23 – 2.167.516.70). 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, προβαίνουμε στις κάτωθι εγγραφές: 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.522.137,63 €, κατά 1.196.387,33 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 30-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  394.194,12€, 
κατά 301,38 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. λογιστηρίου. 
2. Κ.Α 40-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 
δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης  60.911,49 €, κατά 2.757.847,39 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.758.148,77  € 
 
Μείωση πιστώσεων 
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1.  Κ.Α 00-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   196.431,78 €, κατά 125.997,19 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
2. Κ.Α 00-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 3.471,06€, κατά 3.471,06 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
3. Κ.Α 00-8314.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης 
21.517,94 €, κατά 21.517,94 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
4. Κ.Α 00-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
602.212,40 €, κατά 514.617,58 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
5. Κ.Α 00-8317.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
309.192,26€, κατά 309.192,26 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
6.  Κ.Α  10-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  19.339,96€, κατά 220,40 €  με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
7. Κ.Α 10-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 19.150,00 €, κατά 15.839,20 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
8. Κ.Α 10-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
129.025,18 €, κατά 129.025,18 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
9. Κ.Α 10-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης        120,00 €, κατά 120,00 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
10. Κ.Α 10-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 117.433,34 €, κατά 113.891,90 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
11. Κ.Α 15-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
16.349,23 €, κατά 462,12 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
12. Κ.Α 15-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης         3.950,06 €, κατά 3.185,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
13. Κ.Α 20-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 91.760,00 €, κατά 91.760,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
14. Κ.Α 20-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
150,80 €, κατά 150,80 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
15. Κ.Α 20-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 14.746,50 €, κατά 14.746,50 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
16. Κ.Α 30-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 56.524,00 €, κατά 928,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
17. Κ.Α 30-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
26.119,60 €, κατά 26.119,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
18. Κ.Α 30-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης         65.538,97 €, κατά 53.220,69 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
19. Κ.Α 30-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 37.518,45 €, κατά 13.898,31 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
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20. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης 111.876,54€, κατά 93.695,88 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
21. Κ.Α 35-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  6.254,55 €, κατά 6.254,55 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
22. Κ.Α 40-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
304,81 €, κατά 304,81 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
23. Κ.Α 40-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης       645,01€, κατά 645,01€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
24. Κ.Α 70-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 7.411,40€, κατά 5.049,20 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
25. Κ.Α 70-8315.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
8.989,59 €, κατά 2.173,93 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
26. Κ.Α 70-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   28.783,64 €, κατά 15.274,33 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.561.761,44€ 

 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.567.571,82 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά 571.851,49 € και το τελικό αποθεματικό είναι 995.720,33 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ    180.019.815,06 

 
ΕΞΟΔΑ    179.024.094,73               
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

         995.720,33 

 
 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

 
 


