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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  28/2/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 4/28-2-2018    Αριθ. Απόφασης:   114/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη  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. 2/11478/23.2.2018 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 

24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

   

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

  

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

.  
7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  27. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 31.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος  

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

4. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  13. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

 

  14. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τρεις (33), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
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Το θέμα με αύξοντα αριθμό 9.2 προτάχθηκε και συζητήθηκε 
μετά την Ενημέρωση. 

 

Θ Ε Μ Α 1.1:  Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου 
οικονομικού έτους 2018, αρ. απόφασης  92/2018 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 92/2018 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/11596/23-2-2018 η οποία έχει 
ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ Α 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ΄αρ. 25595/2017 ΚΥΑ μετά την 

λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, ο Δήμος 
οφείλει να επανελέγξει τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισε τον 
Π/Υ του 2018 και να προχωρήσει σε αναμόρφωση του, λαμβάνοντας 
υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως 
αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017, προκειμένου αυτός να 
καταστεί ρεαλιστικός.  Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει:  

 
1.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων Ι  (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 
2.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων ΙΙ  (ΚΑ 32) 
3.  Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 

 
1.Επαναυπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Εσόδων Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 
 
 Ο Δήμος επαναϋπολογίζει το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό 2018 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της 
ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων 
εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο Δήμος στους 
κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2016 ή 2017. 
Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα 
κατάρτισης του Π/Υ , στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό 
της εκτέλεσης του έτους 2016 και το έτος 2017 κλείσει τελικά με 
χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος 
του 2016.  
 
  Παραθέτουμε πίνακα με οικονομικά στοιχεία:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι , ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 
2017 
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Κ.Α. 
ΟΜΑΔΑ 

ΕΣΟΔΩΝ I. 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 
ΣΤΙΣ 31/12/2016 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2017 
ΣΤΙΣ 31/12/2017 

ΕΓΓΡΑΦΟΜΕ
ΝΑ ΕΣΟΔΑ 
ΣΤΟ Π/Υ 
ΤΟΥ 2018 

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ 

ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

887.890,87 825.636,26 1.076.900,00 

02 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

300.407,55 308.369,52 300.000,00 

03 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚ

Α ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

16.961.862,84 18.170.399,61 
18.397.471,2

9 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

8.143.120,59 8.466.435,28 7.086.255,58 

05 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

676.592,50 343.789,98 482.100,00 

07 
ΛΟΙΠΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 

771.869,95 625.891,64 466.000,00 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0,00 9.296,00 3.000,00 

14 

ΔΩΡΕΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 

- 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

0,00 0,00 0,00 

15 
ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ – 

ΠΡΟ/ΜΑ – 
ΠΑΡ/ΛΑ 

1.409.746,04 1.459.190,04 1.509.500,00 

16 
ΛΟΙΠΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

383.300,38 2.282.636,52 1.669.000,00 

21 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 
ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑ
Ι ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ - 
ΤΑΚΤΙΚΑ 

602.920,39 1.117.960,60 752.871,17 

22 

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 
ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑ
Ι ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ- 
ΕΚΤΑΚΤΑ 

190.749,35 275.020,96 271.000,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΘΡΟΙΣΜ
Α ΙΔΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 
OMAΔΑΣ 

30.328.460,46 33.884.626,41 
32.014.098,

04 
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Ι. 

 

Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2016 = 30.328.460,46 € 
Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2017 = 33.884.626,41 € 
 

Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2017 > Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2016  

  
(33.884.626,41>30.328.460,46) 

 

   
Συνεπώς: Το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι = Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2017=33.884.626,41€ 
 

Το συνολικό άθροισμα των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον 
Π/Υ 2018 είναι 32.014.098,04 και δεν υπερβαίνει το ποσό των 
33.884.626,41 €  οπότε δεν απαιτείται υποχρεωτική αναμόρφωση των 
σχετικών Κ.Α.  

 
2. Επαναϋπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

 
 Ο Δήμος εγγράφει στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και 
σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζει το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που 
πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με 
βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον 
Π/Υ του 2018 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο Δήμος στον ΚΑΕ 32 για 
τα έτη 2016 και 2017. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον 
ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελάχιστου ποσού, είναι 
υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του 
προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑ Εσόδου 32 = 
58.345.077,55 € 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑ Εξόδου 85 (00-
8511.0001 & 20-8511.0001)  =55.783.294,92 € 
 
Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2016 : 2.562.186,62€ 
Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2017 : 4.948.291,95€ 
Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2017 > Εισπράξεις ΚΑ 32 
(Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2016 
 
Συνεπώς το Ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ = Εισπράξεις στο 32 για το 2017 = 
4.948.291,95€ 
 
Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 =   59.839.128,01 €   (Διαμόρφωση ΚΑΕ 32 με 
ημερομηνία 31/12/2017) 

 
Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στους ΚΑ 85 = Πραγματικό ποσό στους 
ΚΑ 32 – Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στους ΚΑ 32=  59.839.128,01 – 4.948.291,95 =  
54.890.836,06 €   

 
Επομένως: 
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• Στους ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων του Π/Υ έτους 2018 πρέπει να γίνει 
συνολική αύξηση= 1.494.050,46 € 
(Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 στις 31/12/2017 – Εγγεγραμμένο ποσό 
στους ΚΑ 32 =  59.839.128,01– 58.345.077,55 = 1.494.050,46 € )              
 
 • Στους ΚΑ 85 εξόδων του Π/Υ έτους 2018, επειδή το 
Εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 85> Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στους 
ΚΑ 85                            (55.783.294,92 > 54.890.836,06) δεν είναι 
υποχρεωτική η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την αύξηση του 
προϋπολογισθέντος ποσού στους συγκεκριμένους ΚΑΕ (00-8511.0001, 
20-8511.0001), αλλά λόγω της αναμόρφωσης των Κ.Α. εσόδων 32 στο 
ύψος των διαμορφωθέντων στις 31/12/2017, θα γίνουν και οι ανάλογες 
εγγραφές και  σ’ αυτούς τους ΚΑ όπου απαιτείται. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2018 για το ΚΑ Εσόδου 3211 = 
1.001.996,68€ 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2018 για το ΚΑ Εξόδου 20-8511.0001 
= 945.000,00€ 
 
Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2016:  38.548,36 € 
 
Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2017: 298.721,96€ 
 
Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2017 > Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2016 
 
Συνεπώς το Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στον ΚΑ 3211 για το έτος 
2018 = 298.721,96 € 
 
Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 = 2.948.980,50 € (Διαμόρφωση ΚΑ 
με ημερομηνία 31/12/2017) 
 
Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στον ΚΑ 20-8511.0001 = 
Πραγματικό ποσό στον                  ΚΑ 3211 – Ανώτατο εισπραχθέν ποσό 
στον ΚΑ 3211 = 2.948.980,50 – 298.721,96= 2.650.258,54 €      

 
Επομένως: 
• Στο ΚΑ 3211 εσόδου του Π/Υ έτους 2018 πρέπει να γίνει αύξηση στο 
ποσό των 1.946.983,82 € 
(Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 στις 31/12/2017 – Εγγεγραμμένο ποσό 
στον ΚΑ 3211 =  2.948.980,50 – 1.001.996,68€ =  1.946.983,82 €) 
• Στον ΚΑ 20-8511.0001 εξόδου του Π/Υ έτους 2017 πρέπει να γίνει 
αύξηση τουλάχιστον έως  1.705.258,54 €  
(Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 – Εγγεγραμμένο 
ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 = 2.650.258,54 € – 945.000 €=  
1.705.258,54 € ).                                                                                                
Ύστερα από τον παραπάνω επαναυπολογισμό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 
προβαίνουμε στις κάτωθι αυξομειώσεις των ΚΑΕ 32 και 85: 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
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1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.001.996,68€, κατά 1.946.983,82 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.946.983,82 € 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 945.000 €, κατά 1.745.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
 
*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας προβαίνουμε στην αύξηση του 
κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 201.983,82 € (1.946.983,82 – 
1.745.000,00) 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις 
παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση 
δικτύων» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 201.983,82 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.946.983,82 € 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 400.000,00 €, κατά  88.910,52 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00 €, κατά 22.395,78€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 160.000,00 €, κατά 149.989,99 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000.000,00 €, κατά 305.791,51 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.000.000,00€, κατά 372.778,86€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.750.000,00€, κατά 318.905,50 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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7. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 730.000,00€, κατά 68.655,12 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  
306.986,87€, κατά 221.033,20 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
9. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.950.000,00 €, κατά 188.033,91 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
10. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.850.000,00 €, κατά 316.462,28 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.440.000,00 €, κατά  52.372,65 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3222.0099 και τίτλο «Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.957,87€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 2.112.287,19€ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.850.000,00€, κατά  476.008,18  € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 730.000,00€, κατά 103.413,76€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.800.000,00€, κατά 774.283,75 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3219.0004 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ  από υπηρεσίες εκκένωσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.043,11 €, κατά 11,58 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.320.000,00 €, κατά 263.408,35 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης  2.000.000,00 €, κατά   8.395,14  € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
7. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 72.000,00 €, κατά 742,16 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
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8. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 420.000 €, κατά 31.314,06 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
9. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  
2.250.000,00€, κατά  288.064,60 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
10. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών 
παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 4.520.000,00 €, κατά 
475.145,76 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3222.0007 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού 
καθαριότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 83.432,20 €, κατά 972,93 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
12. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.989.081,87 €, κατά 20.781,66  € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
13. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 675.644,10 €, κατά  1.522,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
14. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 206.000,00 €, κατά 3.269,72 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
15. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.450.000,00€, κατά  108.181,48 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
16. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 963.370,78 €, κατά  9.705,42 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  2.565.220,55€ 
 

     Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις ανωτέρω εγγραφές στους Κ.Α. 32 (εκτός του 3211.0001) από 

τις οποίες προκύπτει τελικά  συνολική μείωση κατά το ποσό των 
452.933,36 € (2.565.220,55 - 2.112.287,19) 

2.  Το εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 85 > Ελάχιστο επιτρεπόμενο 
ποσό στους ΚΑ 85,  
 
δεν απαιτείται υποχρεωτική αύξηση στον Κ.Α. 00-8511.0001 

 
Συνοψίζοντας διαμορφώνεται ο κάτωθι πίνακας για τις επισφάλειες του 
Π/Υ 2017 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ Π/Υ 2018 
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ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ (€) 

20-8511.0001 2.690.000,00 

00-8511.0001 
54.838.294,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑ 85   57.528.294,92 
 

Από τον επαναϋπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ, μεταφέρεται 
από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 452.933,36 € 

 
3. Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
  
Στον Π/Υ 2018, το συνολικό ποσό που προβλέφθηκε για το Χρηματικό 
Υπόλοιπο του Δήμου Ρόδου (δηλαδή το ποσό που θα μεταφερόταν από 
την χρήση 2017 στη χρήση 2018), είναι 21.750.000,00. Σύμφωνα με το 
υπ΄ αριθμ. 1/02-01-2018 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας, 
το διαμορφωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου κατά τις 31/12/2017 
που μεταφέρθηκε τελικά στην χρήση 2018 είναι 39.868.566,49 €, 
αυξημένο κατά 18.118.566,49 € σε σχέση με το προϋπολογισθέν ποσό. 
Αναλυτικότερα παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ

ΤΑ ΠΟΣΑ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ

Α ΠΟΣΑ 

5111 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών 

2.232.000,00 3.698.291,57 

5119 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 
δήμου 

4.425.000,00 14.571.679,12 

5121 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών 

4.326.000,00 1.646.699,35 

5122 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

4.733.000,00 5.827.273,49 

5124 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ 
και Εθνικό ΠΔΕ) 

40.000,00 799.496,49 

5129 
χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 
δήμου 

5.994.000,00 13.325.126,47 

 ΣΥΝΟΛΟ 21.750.000,00 39.868.566,49 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προβαίνουμε στις κάτωθι 
αυξομειώσεις των ΚΑ εσόδων του χρηματικού υπολοίπου: 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών » 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.326.000,00 €, κατά  2.679.300,65 € με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 
προϋπολογισμού δαπάνης  2.232.000,00 €, κατά 1.466.291,57 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.425.000,00 € ,κατά 10.146.679,12 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές 
δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 4.733.000,00 €, κατά 
1.094.273,49€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €, κατά 759.496,49 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης  5.994.000,00 €, κατά 7.331.126,47 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 
Από την τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου, μεταφέρεται 
στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των  18.118.566,49 € 
 
4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΟΕ 
 
Η ανάγκη αναμόρφωσης όλων των ακόλουθων Κ.Α. δαπανών ΠΟΕ 
προέκυψε λόγω της αδυναμίας πρόβλεψης από τον μήνα Αύγουστο 2017 
(μήνας κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2018) ακριβή ποσών των 
ανεξόφλητων δαπανών που θα προέκυπταν στις 31/12/2017, ανά Κ.Α. 
κατηγορίας δαπάνης και ανά υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν α) τα 
ανωτέρω, β) τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις του Π/Υ 2018 και τέλος γ) 
τις ανεξόφλητες δαπάνες έως 31.12.2017, εισηγούμαστε την ακόλουθη 
αναμόρφωση: 
 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης   104.610,16 €, κατά 223,48 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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2. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  418,55 €,  κατά 352,01 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 
2.905.846,98  €, κατά 2.757.847,39 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  2.758.422,88 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης 21.517,94 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 645,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
1. Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 74.571,40€, κατά 125.997,19 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 46.058,32 €, κατά 3.606,59 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  20.417,13 €, κατά             510.128,73 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  18.665,87€, κατά             309.192,26 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  49.746,47 €, κατά 326,62 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
6.  Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  28.252,64 €, κατά 15.839,20 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.                                                                                                                                                                         
7. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 7.028,83 €, κατά             128.789,18 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
8. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και                                                                       
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.254,00 €, κατά  
113.891,90 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
9. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  84.882,47 €, κατά             462,12 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  



13 

 

10. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   21.361,44 €, κατά 3.185,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
11.  Κ.Α 30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  128.739,53€, κατά 928,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 37.144,18 €, κατά             26.119,60 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
13. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   147.175,51€, κατά 53.220,69 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.949,83€, κατά  
13.898,31 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
15. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 174.683,38€, κατά 
230.420,96 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
16. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης 8.686,59€, κατά 
88.849,77€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                                                                                               
17. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 102.328,46€, κατά  
6.254,55 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. 
18. Κ.Α 40-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 56,00 €, κατά             304,81 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
19. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 21.215,24€, κατά 5.049,20 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α 70-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 8.847,09€, κατά             2.173,93 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
21. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   174.821,18 €, κατά 15.452,89 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1.676.254,45€ 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ  20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΟΕ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1.  Κ.Α  20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  150,80 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης  175.694,36 €, κατά 91.760,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 9.686,88€, κατά  
14.746,50€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  106.657,30 € 
 
*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του 
κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 106.657,30 €  
 
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  4.560.739,29€, κατά 
106.657,30 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 106.657,30 € 
 
Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, 
μεταφέρεται στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των  1.082.168,43€ 
 
Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση το υπόλοιπο διαμορφώνεται ως 
εξής: 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟΥ +18.118.566,49 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ  81 +1.082.168,43 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 
 

0,00 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ -452.933,36 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  18.747.801,56 
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ΜΕΡΟΣ Β 
 
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 ΕΣΟΔΑ: 

 
Μείωση πιστώσεων  
1. Κ.Α. 1326.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το 
έργο "Ανακατασκευή υπαίθριας αγοράς Αγίων Αποστόλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.                                             -Το εγγεγραμμένο έργο με 
Κ.Α. 30-7336.0005 με τίτλο «Ανακατασκευή υπαίθριας αγοράς Αγίων 
Αποστόλων», προϋπολογισμού δαπάνης 400.000€, θα χρηματοδοτηθεί με 
ιδίους πόρους. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
1. Κ.Α. 1321.0001 και τίτλο «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (ΑΔΑ Απόφασης 
Ένταξης: ΩΞΡ07ΛΞ-0ΘΚ).   
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.718.524,96 
€, κατά 4.846,11 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 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. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 30-8323.0001 
2. Κ.Α. 1328.0109 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 95.000 €, κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού 
& Οργάνωσης. (ΑΔΑ απόφασης ανακατανομής πιστώσεων: ΩΩ1Ξ7ΛΞ-
ΣΞΨ).                 Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. 61-
7341.0022, 61-7341.0023, 61-7341.0024).    
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 10-6635.0002 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 240.000€, 
κατά 240.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών  
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 10-6635.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών  
2. Κ.Α. 10-6635.0001.0002 και τίτλο «Προμήθεια ειδών  υγιεινής  και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών  
3. Κ.Α. 10-6635.0001.0003 και τίτλο «Προμήθεια ειδών  υγιεινής και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών  
4. Κ.Α. 10-6635.0001.0004 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών  
5. Κ.Α. 10-6635.0001.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών  
6. Κ.Α. 10-7135.0005 και τίτλο «Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης 
χαρτονομισμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου.  
7. Κ.Α. 15-7321.0001 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Δ.Κ. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.700.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 
8. Κ.Α. 15-7326.0003 και τίτλο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων 
εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ σχολείων). 
9. Κ.Α. 15-7326.0004 και τίτλο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων 
πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ σχολείων). 
10. Κ.Α. 15-7331.0005 και τίτλο «Συντήρηση παλαιού 1ου Δημοτικού 
Σχολείου και Δημοτικού Καταστήματος Ιαλυσού» προϋπολογισμού 
δαπάνης 200.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
11. Κ.Α. 30-7326.0004 και τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής παραλίας 
Φαληρακίου –Α’ Φάση» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
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12. Κ.Α. 30-7135.0030 και τίτλο «Εξοπλισμός Παραλιών Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  
13. Κ.Α. 30-7331.0004 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. 
Λινδίων (Παλαιού δημοτικού σχολείου Λάρδου, Πολιτιστικού κέντρου 
Πυλώνας, Γυμναστηρίου Καλάθου, Κοιμητηρίου Λίνδου).» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
14. Κ.Α. 30-7331.0005 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. 
Πεταλουδών (Κρεμαστής-Παστίδας-Θεολόγου).» προϋπολογισμού 
δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
15. Κ.Α. 30-7331.0007 και τίτλο «Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου 
αντικατάσταση κουφωμάτων τριών όψεων με νέα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 130.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
16. Κ.Α. 30-7333.0011 και τίτλο «Αποκατάσταση δρόμων προς παραλία 
Στεγνών Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
17. Κ.Α. 30-7333.0012 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 
18. Κ.Α. 30-7333.0013 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Καμείρου και Δ.Ε. Ατταβύρου          » προϋπολογισμού δαπάνης 
300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
19. Κ.Α. 30-7333.0014 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Λινδίων και Δ.Ε. Ν.Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
20. Κ.Α. 30-7333.0015 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 
21. Κ.Α. 30-7333.0016 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 
22. Κ.Α 30-7413.0001 και τίτλο «Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού 
Ρόδου Φαληρακίου (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 52.283,02 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η 
εκκαθάριση του πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του 
Πρωτοδικείου Ρόδου. 
23. Κ.Α. 60-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου 
με ΑΜΚΕ για την πράξη «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» 
προϋπολογισμού δαπάνης 137.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (50.000 € αφορά την 
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κατανομή έτους 2018 και 87.000 € ευρίσκονται στο ταμειακό 
αποθεματικό στον Κ.Α. 5124, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί).    
24. Κ.Α 61-7341.0024 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης 
για Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
1.100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Προγραμματισμού.   
25. Κ.Α 70-6233.0010.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών.   
26. Κ.Α 70-6233.0010.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   
27. Κ.Α 70-6233.0010.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   
28. Κ.Α 70-6233.0010.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   
29. Κ.Α 70-6233.0010.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   
30. Κ.Α 70-6233.0010.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   
31. Κ.Α 70-6233.0010.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Λίνδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών.   
32. Κ.Α 70-6233.0010.0008 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   
33. Κ.Α. 70-7133.0006 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς 
είδους) (Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.302,61 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
34. Κ.Α. 70-7321.0019 και τίτλο «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου 
– Υποέργο 1: Προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση εξοπλισμού 
εργαστηρίων» προϋπολογισμού δαπάνης 22.873,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης & Μνημείων. 
35. Κ.Α. 70-7411.0004 και τίτλο «Σύνταξη αναλυτικών σχεδίων και 
τευχών δημοπράτησης για το ΕΘΡ» προϋπολογισμού δαπάνης 
170.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
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36. Κ.Α. 70-7413.0011 και τίτλο «Μελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων 
Δημαρχιακού Μεγάρου» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 22.836,70 
€, κατά 50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
2. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.800.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 
1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  
3. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000.000 €, κατά  5.000.000 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.   
4. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης  1.000.000 €, κατά  1.700.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   
5. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης  2.500.000 €, κατά  1.900.000  € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   
6. Κ.Α 10-7133.0002 και τίτλο «Μηχανές γραφείου (μηχαν. 
ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ πολυμηχανήματα γρ. συσκευές αναπαραγωγής, 
cd, dvd. μηχ.καταστροφής εγγράφων)» προϋπολογισμού  δαπάνης  
20.000 €, κατά 6.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  
7. Κ.Α 30-7323.0003 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 200.000€ ΣΑΤΑ και 200.000€ 
ίδιοι πόροι). 
8. Κ.Α 30-7324.0001 και τίτλο «Κατασκευή και ανακατασκευή 
πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000 €, κατά 
100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
300.000€ ΣΑΤΑ και 100.000€ ίδιοι πόροι). 
9. Κ.Α 30-7331.0023 και τίτλο «Αποκατάσταση ιστορικού δημοτικού 
κτιρίου στην Απολακκιά.» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €, κατά 
45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. (Χρηματοδότηση: 
35.000€ ΣΑΤΑ 2017 και 45.000€ ίδιοι πόροι). 
10. Κ.Α 30-7332.0005 και τίτλο «Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και 
πλατειών πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, κατά 
225.600€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
74.400€ ΣΑΤΑ και 225.600€ ίδιοι πόροι). 
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11. Κ.Α 30-7333.0006 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην 
Δ.Κ. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 100.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 200.000€ ίδιοι πόροι 
(έσοδα από εκποίηση) και 100.000€ ίδιοι πόροι). 
12. Κ.Α 30-7335.0013 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων 
Δημοτικού φωτισμού Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 
€, κατά 235.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
100.000€ ΣΑΤΑ και 235.000€ ίδιοι πόροι). 
13. Κ.Α 30-7336.0003 και τίτλο «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων 
στάθμευσης πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 
100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
200.000€ ΣΑΤΑ και 100.000€ ίδιοι πόροι). 
14. Κ.Α 30-7412.0059 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για τη συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του 
ρέματος "Μπρασιανός" (Πλατύ) στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.000,00 €, κατά 6.920,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
15. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 18.180,66 €, κατά 
4.846,11 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1215.0001 
16. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού  
δαπάνης  97.340,72€, κατά  80.223,68  € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού.   
17. Κ.Α 61-7341.0022 και τίτλο «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
90.000,00  €, κατά 8.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.  
18. Κ.Α 61-7341.0023 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Σορωνής Ρόδου (εξοπλισμός γραφείου)» προϋπολογισμού  
δαπάνης 5.000,00 €, κατά  500  € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.   
 
 
Αλλαγή τίτλου και αύξηση πίστωσης 
 
1. Ο Κ.Α 30-7323.0091 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός 
πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, μετονομάζεται σε 
«Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός πόλεως Ρόδου (Δ.Κ. Ιαλυσού – 
Δ.Κ. Λίνδου)» και αυξάνεται η πίστωση του κατά 170.000 €, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
30.000 € ΣΑΤΑ και 170.000 € ίδιοι πόροι) 
2. Ο Κ.Α 30-7331.0003 και τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή Δημοτικών 
Κτιρίων.» προϋπολογισμού  δαπάνης 130.000 €, μετονομάζεται σε 
«Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Σορωνής – Κρητηνίας – Σαλάκου και 
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πολιτιστικού κέντρου Απολλώνων» και αυξάνεται η πίστωση του κατά 
170.000 €, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 130.000 € ΣΑΤΑ και 170.000 € ίδιοι πόροι) 
3. Ο Κ.Α 30-7331.0006 και τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, μετονομάζεται σε «Συντήρηση 
Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ρόδου» και αυξάνεται η πίστωση 
του κατά 200.000€, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 100.000€ ΣΑΤΑ και 200.000 € ίδιοι πόροι) 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

           
   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

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 4.560.739,29€, κατά 195.222,19 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 20-6662.0002 και τίτλο «Ηλεκτρολογικά Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00€, κατά 600.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών.  
3. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 €, κατά 45.000,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 840.222,19 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 20-6021.0003 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου (Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 115.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
2. Κ.Α 20-6277.0002 και τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς 
Απορριμμάτων και Ογκώδων Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων 
Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης και αποψιλώσεων 
Κοινοχ. Χώρων (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  46.222,19 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η 
εκκαθάριση του κεφαλαίου τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 
3. Κ.Α 20-6662.0001.0001 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών  
4. Κ.Α 20-6662.0001.0002 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών  
5. Κ.Α 20-6662.0001.0003 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου 
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ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  
6. Κ.Α 20-6662.0001.0004 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Αταβύρου - Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  
7. Κ.Α 20-6662.0001.0005 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών  
8. Κ.Α 20-6662.0001.0006 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών  
9. Κ.Α 20-6662.0001.0007 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  
10. Κ.Α 20-6662.0001.0008 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Νότιας 
Ρόδου - Λίνδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  
11. Κ.Α 20-6672.0007 και τίτλο «Προμήθεια δυναμοκυψελών για την 
ενίσχυση της γεφυροπλάστιγγας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  
12. Κ.Α 20-7135.0003.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
για την Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
13. Κ.Α 20-7135.0003.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
για την Δ.Ε. Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
14. Κ.Α 20-7135.0003.0003 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
για την Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 €, κατά 15.000,00 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ.Ε. 
Λινδίων. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 840.222,19 €  
 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 0713.0001 και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(άρθρο 25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 € κατά 5.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
1. Κ.Α. 0718.0007 και τίτλο «Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και 
επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. προσόδων 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 
 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  995.720,33 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά  
1.936.099,25 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 2.931.819,58€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται 
στα εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 199.297.278,12 

ΕΞΟΔΑ 196.365.458,54 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.931.819,58 

 

Το αποθεματικό ( Κ.Α. 9111)  του Δήμου Ρόδου δεν υπερβαίνει το 5% 
των τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό 
έτους 2018 (Άρθρο 161 παρ. 3 του Ν. 3463/2006), σύμφωνα με τα 
κάτωθι: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
2018                                          (Άρθρο 161 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ = 60.927.650,74 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ= 5% 60.927.650,74 = 3.046.382,54 €  
Τρέχων αποθεματικό: 2.931.819,58€ 

Τρέχων αποθεματικό < Ανώτατο όριο αποθεματικού 

(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.: 2/12452/27-2-2018 συμπληρωματική εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
2/11596/23-2-2018 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018» ως εξής:  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν  2/11596/23-02-2018 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2018. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 4219.0001 και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.407,55 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                        
(Αρ. γραμματίου είσπραξης: 31 Α/2018)  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 35-6277.0004 και τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 74.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
2. Κ.Α 10-6635.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 
4.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. προμηθειών. (Με την αρχική εισήγηση, έγινε εγγραφή του ποσού 
των 74.000 €, το οποίο με την ανωτέρω μείωση γίνεται 70.000 €). 
 
Εισαγωγή πίστωσης 
1. Κ.Α 35-6262.0002 και τίτλο «Συντήρηση πάρκων Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
2. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 180.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό για την πυρασφάλεια 
του νησιού. 
3. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 52.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό για την πυρασφάλεια 
του νησιού. 
4. Κ.Α 70-7131.0003 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
παρκόμετρων Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

           
 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
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διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.560.739,29€, κατά 46.100,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. -Με τις εγγραφές που έγιναν στην αρχική εισήγηση, η 
συνολική μείωση της πίστωσης είναι: 347.979,49 € (46.100 + 
106.657,30 + 195.222,19). 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 46.100,00 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-7413.0001 και τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή 
νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 46.100,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 46.100,00 €  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 995.720,33 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας            υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 
2/11596/23-02-2018 εισήγησης, αυξάνεται κατά 1.639.606,80€              
και το τελικό αποθεματικό είναι  2.635.327,13€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται 
στα εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 199.303.685,67 

ΕΞΟΔΑ 196.668.358,54 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.635.327,13 

 
 (Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου Γεράσιμου και της αναπληρώτριας Δ/ντριας 
Οικονομικών Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας) 

 
 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος αναφέρει προφορικά άλλη μία επείγουσα 
εισήγηση η οποία έχει ως εξής: 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Λόγω του έκτακτος και κατεπείγοντος, παρακαλώ για την εισαγωγή στην 
αναμόρφωση επιπλέον των κάτωθι εγγραφών που αφορούν: 

1. Την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Ρόδου με την προμήθεια 

προσθήκης λογισμικού υφιστάμενης διαδικτυακής (WEB) 

πλατφόρμας. 

2. Την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών αναγκών 

του Δήμου Ρόδου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών συνολικά είκοσι (20) 

ατόμων. 
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3. Τις μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού 

πολεοδομικού σχεδίου των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας και 

Αφάντου 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-7134.0006 και τίτλο «Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού 
Υφιστάμενης Διαδικτυακής (Web) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης Πολιτών 
του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. Κ.Α 30-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 92.992,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

3. Κ.Α 30-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 26.035,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

4. Κ.Α 35-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 28.272,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

5. Κ.Α 35-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.916,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

6. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 64.096,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

-Μ την εγγραφή που έγινε στην υπ΄αρ. 2/12452/27-02-2018 
συμπληρωματική εισήγηση, η συνολική εγγραφή της πίστωσης είναι 
244.096 € (180.000 + 64.096).  

7. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 17.944,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

-Με την εγγραφή που έγινε στην υπ΄αρ. 2/12452/27-02-2018 
συμπληρωματική εισήγηση, η συνολική εγγραφή της πίστωσης είναι 
69.944 € (52.000 + 17.944).  

 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 40-7413.0057 και τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα 
πλαίσια του ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.000 €, κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 

2. Κ.Α 40-7413.0060 και τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα 
πλαίσια του ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Αφάντου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 33.000 €, κατά 5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι 995.720,33 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας            υπόψη και τις εγγραφές στις υπ’. αρ. 
2/11596/23-02-2018, 2/12452/27-02-2018 εισηγήσεις,              
αυξάνεται κατά 1.388.891,80€ και το τελικό αποθεματικό είναι  
2.384.612,13€ 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται 
στα εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 199.303.685,67 

ΕΞΟΔΑ 196.919.073,54 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.384.612,13 

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.: 2/11596/23-8-2018 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/12452/27-2-2018 
του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 
• Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
• Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ Α 

Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.001.996,68€, κατά 1.946.983,82 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.946.983,82 € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 945.000 €, κατά 1.745.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  

*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της 
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ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας προβαίνουμε στην αύξηση του 
κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 201.983,82 € (1.946.983,82 – 
1.745.000,00) 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις 
παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση 
δικτύων» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 201.983,82 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.946.983,82 € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 400.000,00 €, κατά  88.910,52 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00 €, κατά 22.395,78€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 160.000,00 €, κατά 149.989,99 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000.000,00 €, κατά 305.791,51 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.000.000,00€, κατά 372.778,86€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.750.000,00€, κατά 318.905,50 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 730.000,00€, κατά 68.655,12 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  
306.986,87€, κατά 221.033,20 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.950.000,00 €, κατά 188.033,91 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.850.000,00 €, κατά 316.462,28 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
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11. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.440.000,00 €, κατά  52.372,65 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 3222.0099 και τίτλο «Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.957,87€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 2.112.287,19€ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.850.000,00€, κατά  476.008,18  € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 730.000,00€, κατά 103.413,76€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.800.000,00€, κατά 774.283,75 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3219.0004 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ  από υπηρεσίες εκκένωσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.043,11 €, κατά 11,58 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.320.000,00 €, κατά 263.408,35 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών 
χρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης  2.000.000,00 €, κατά   8.395,14  € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

7. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 72.000,00 €, κατά 742,16 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

8. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 420.000 €, κατά 31.314,06 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  
2.250.000,00€, κατά  288.064,60 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών 
παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 4.520.000,00 €, κατά 
475.145,76 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
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έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0007 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού 
καθαριότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 83.432,20 €, κατά 972,93 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

12. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.989.081,87 €, κατά 20.781,66  € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

13. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 675.644,10 €, κατά  1.522,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

14. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 206.000,00 €, κατά 3.269,72 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

15. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.450.000,00€, κατά  108.181,48 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

16. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 963.370,78 €, κατά  9.705,42 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  2.565.220,55€ 

 

Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών » 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.326.000,00 €, κατά  2.679.300,65 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 
προϋπολογισμού δαπάνης  2.232.000,00 €, κατά 1.466.291,57 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.425.000,00 € ,κατά 10.146.679,12 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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3. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές 
δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 4.733.000,00 €, κατά 
1.094.273,49€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €, κατά 759.496,49 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης  5.994.000,00 €, κατά 7.331.126,47 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΟΕ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης   104.610,16 €, κατά 223,48 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  418,55 €,  κατά 352,01 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                   » προϋπολογισμού  δαπάνης 
2.905.846,98  €, κατά 2.757.847,39 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  2.758.422,88 € 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης 21.517,94 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 645,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 74.571,40€, κατά 125.997,19 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 46.058,32 €, κατά 3.606,59 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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3. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  20.417,13 €, κατά             510.128,73 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  18.665,87€, κατά             309.192,26 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  49.746,47 €, κατά 326,62 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

6.  Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  28.252,64 €, κατά 15.839,20 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.                                                                                                              

7. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 7.028,83 €, κατά             128.789,18 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

8. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και                                                                                                                                               
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.254,00 €, κατά  
113.891,90 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

9. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  84.882,47 €, κατά             462,12 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   21.361,44 €, κατά 3.185,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

11.  Κ.Α 30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  128.739,53€, κατά 928,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 37.144,18 €, κατά             26.119,60 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

13. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   147.175,51€, κατά 53.220,69 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.949,83€, κατά  
13.898,31 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

15. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 174.683,38€, κατά 
230.420,96 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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16. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης 8.686,59€, κατά 
88.849,77€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                                                                                                                                                                       

17. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 102.328,46€, κατά  
6.254,55 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. 

18. Κ.Α 40-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 56,00 €, κατά             304,81 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

19. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 21.215,24€, κατά 5.049,20 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α 70-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 8.847,09€, κατά             2.173,93 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

21. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   174.821,18 €, κατά 15.452,89 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1.676.254,45€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ  20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΟΕ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1.  Κ.Α  20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  150,80 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης  175.694,36 €, κατά 91.760,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 9.686,88€, κατά  
14.746,50€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  106.657,30 € 

*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του 
κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 106.657,30 €  

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
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διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  4.560.739,29€, κατά 
106.657,30 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 106.657,30 € 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 1326.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το 
έργο "Ανακατασκευή υπαίθριας αγοράς Αγίων Αποστόλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.                                             -Το εγγεγραμμένο έργο με 
Κ.Α. 30-7336.0005 με τίτλο «Ανακατασκευή υπαίθριας αγοράς Αγίων 
Αποστόλων», προϋπολογισμού δαπάνης 400.000€, θα χρηματοδοτηθεί με 
ιδίους πόρους. 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 1321.0001 και τίτλο «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (ΑΔΑ Απόφασης 
Ένταξης: ΩΞΡ07ΛΞ-0ΘΚ).   

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.718.524,96 
€, κατά 4.846,11 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 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. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 30-8323.0001 

2. Κ.Α. 1328.0109 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 95.000 €, κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού 
& Οργάνωσης. (ΑΔΑ απόφασης ανακατανομής πιστώσεων: ΩΩ1Ξ7ΛΞ-
ΣΞΨ).                 Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. 61-
7341.0022, 61-7341.0023, 61-7341.0024).    

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6635.0002 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 240.000€, 
κατά 240.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών  

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 10-6635.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 €, με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών  

2. Κ.Α. 10-6635.0001.0002 και τίτλο «Προμήθεια ειδών  υγιεινής  και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών  

3. Κ.Α. 10-6635.0001.0003 και τίτλο «Προμήθεια ειδών  υγιεινής και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών  

4. Κ.Α. 10-6635.0001.0004 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών  

5. Κ.Α. 10-6635.0001.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών  

6. Κ.Α. 10-7135.0005 και τίτλο «Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης 
χαρτονομισμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου.  

7. Κ.Α. 15-7321.0001 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Δ.Κ. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.700.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 

8. Κ.Α. 15-7326.0003 και τίτλο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων 
εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ σχολείων). 

9. Κ.Α. 15-7326.0004 και τίτλο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων 
πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ σχολείων). 

10. Κ.Α. 15-7331.0005 και τίτλο «Συντήρηση παλαιού 1ου Δημοτικού 
Σχολείου και Δημοτικού Καταστήματος Ιαλυσού» προϋπολογισμού 
δαπάνης 200.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

11. Κ.Α. 30-7326.0004 και τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής παραλίας 
Φαληρακίου –Α’ Φάση» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

12. Κ.Α. 30-7135.0030 και τίτλο «Εξοπλισμός Παραλιών Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  

13. Κ.Α. 30-7331.0004 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. 
Λινδίων (Παλαιού δημοτικού σχολείου Λάρδου, Πολιτιστικού κέντρου 
Πυλώνας, Γυμναστηρίου Καλάθου, Κοιμητηρίου Λίνδου).» 
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προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 

14. Κ.Α. 30-7331.0005 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. 
Πεταλουδών (Κρεμαστής-Παστίδας-Θεολόγου).» προϋπολογισμού 
δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

15. Κ.Α. 30-7331.0007 και τίτλο «Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου 
αντικατάσταση κουφωμάτων τριών όψεων με νέα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 130.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

16. Κ.Α. 30-7333.0011 και τίτλο «Αποκατάσταση δρόμων προς παραλία 
Στεγνών Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

17. Κ.Α. 30-7333.0012 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 

18. Κ.Α. 30-7333.0013 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Καμείρου και Δ.Ε. Ατταβύρου          » προϋπολογισμού δαπάνης 
300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

19. Κ.Α. 30-7333.0014 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Λινδίων και Δ.Ε. Ν.Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

20. Κ.Α. 30-7333.0015 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 

21. Κ.Α. 30-7333.0016 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 

22. Κ.Α 30-7413.0001 και τίτλο «Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού 
Ρόδου Φαληρακίου (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 52.283,02 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η 
εκκαθάριση του πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του 
Πρωτοδικείου Ρόδου. 

23. Κ.Α. 60-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου 
με ΑΜΚΕ για την πράξη «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» 
προϋπολογισμού δαπάνης 137.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (50.000 € αφορά την 
κατανομή έτους 2018 και 87.000 € ευρίσκονται στο ταμειακό 
αποθεματικό στον Κ.Α. 5124, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί).    
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24. Κ.Α 61-7341.0024 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης 
για Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
1.100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Προγραμματισμού.   

25. Κ.Α 70-6233.0010.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών.   

26. Κ.Α 70-6233.0010.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   

27. Κ.Α 70-6233.0010.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   

28. Κ.Α 70-6233.0010.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   

29. Κ.Α 70-6233.0010.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   

30. Κ.Α 70-6233.0010.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   

31. Κ.Α 70-6233.0010.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Λίνδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών.   

32. Κ.Α 70-6233.0010.0008 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών.   

33. Κ.Α. 70-7133.0006 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς 
είδους) (Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.302,61 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

34. Κ.Α. 70-7321.0019 και τίτλο «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου 
– Υποέργο 1: Προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση εξοπλισμού 
εργαστηρίων» προϋπολογισμού δαπάνης 22.873,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης & Μνημείων. 

35. Κ.Α. 70-7411.0004 και τίτλο «Σύνταξη αναλυτικών σχεδίων και 
τευχών δημοπράτησης για το ΕΘΡ» προϋπολογισμού δαπάνης 
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170.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

36. Κ.Α. 70-7413.0011 και τίτλο «Μελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων 
Δημαρχιακού Μεγάρου» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 22.836,70 
€, κατά 50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

2. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.800.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 
1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  

3. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000.000 €, κατά  5.000.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.   

4. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης  1.000.000 €, κατά  1.700.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   

5. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης  2.500.000 €, κατά  1.900.000  € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   

6. Κ.Α 10-7133.0002 και τίτλο «Μηχανές γραφείου (μηχαν. 
ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ πολυμηχανήματα γρ. συσκευές αναπαραγωγής, 
cd, dvd. μηχ.καταστροφής εγγράφων)» προϋπολογισμού  δαπάνης  
20.000 €, κατά 6.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  

7. Κ.Α 30-7323.0003 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 200.000€ ΣΑΤΑ και 200.000€ 
ίδιοι πόροι). 

8. Κ.Α 30-7324.0001 και τίτλο «Κατασκευή και ανακατασκευή 
πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000 €, κατά 
100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
300.000€ ΣΑΤΑ και 100.000€ ίδιοι πόροι). 

9. Κ.Α 30-7331.0023 και τίτλο «Αποκατάσταση ιστορικού δημοτικού 
κτιρίου στην Απολακκιά.» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €, κατά 
45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
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αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. (Χρηματοδότηση: 
35.000€ ΣΑΤΑ 2017 και 45.000€ ίδιοι πόροι). 

10. Κ.Α 30-7332.0005 και τίτλο «Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και 
πλατειών πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, κατά 
225.600€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
74.400€ ΣΑΤΑ και 225.600€ ίδιοι πόροι). 

11. Κ.Α 30-7333.0006 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην 
Δ.Κ. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 100.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 200.000€ ίδιοι πόροι 
(έσοδα από εκποίηση) και 100.000€ ίδιοι πόροι)). 

12. Κ.Α 30-7335.0013 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων 
Δημοτικού φωτισμού Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 
€, κατά 235.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
100.000€ ΣΑΤΑ και 235.000€ ίδιοι πόροι). 

13. Κ.Α 30-7336.0003 και τίτλο «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων 
στάθμευσης πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 
100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
200.000€ ΣΑΤΑ και 100.000€ ίδιοι πόροι). 

14. Κ.Α 30-7412.0059 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για τη συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του 
ρέματος "Μπρασιανός" (Πλατύ) στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.000,00 €, κατά 6.920,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  

15. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 18.180,66 €, κατά 
4.846,11 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1215.0001 

16. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού  
δαπάνης  97.340,72€, κατά  80.223,68  € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού.   

17. Κ.Α 61-7341.0022 και τίτλο «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
90.000,00  €, κατά 8.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.  

18. Κ.Α 61-7341.0023 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Σορωνής Ρόδου (εξοπλισμός γραφείου)» προϋπολογισμού  
δαπάνης 5.000,00 €, κατά  500  € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.   

Αλλαγή τίτλου και αύξηση πίστωσης 
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1. Ο Κ.Α 30-7323.0091 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός 
πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, μετονομάζεται σε 
«Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός πόλεως Ρόδου (Δ.Κ. Ιαλυσού – 
Δ.Κ. Λίνδου)» και αυξάνεται η πίστωση του κατά 170.000 €, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
30.000 € ΣΑΤΑ και 170.000 € ίδιοι πόροι) 

2. Ο Κ.Α 30-7331.0003 και τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή Δημοτικών 
Κτιρίων.» προϋπολογισμού  δαπάνης 130.000 €, μετονομάζεται σε 
«Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Σορωνής – Κρητηνίας – Σαλάκου και 
πολιτιστικού κέντρου Απολλώνων» και αυξάνεται η πίστωση του κατά 
170.000 €, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 130.000 € ΣΑΤΑ και 170.000 € ίδιοι πόροι) 

3. Ο Κ.Α 30-7331.0006 και τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, μετονομάζεται σε «Συντήρηση 
Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ρόδου» και αυξάνεται η πίστωση 
του κατά 200.000€, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 100.000€ ΣΑΤΑ και 200.000 € ίδιοι πόροι) 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

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 4.560.739,29€, κατά 195.222,19 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 20-6662.0002 και τίτλο «Ηλεκτρολογικά Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00€, κατά 600.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών.  

3. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 €, κατά 45.000,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 840.222,19 € 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6021.0003 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου (Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 115.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 20-6277.0002 και τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς 
Απορριμμάτων και Ογκώδων Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων 
Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης και αποψιλώσεων 
Κοινοχ. Χώρων (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού 
δαπάνης  46.222,19 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
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έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η 
εκκαθάριση του κεφαλαίου τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

3. Κ.Α 20-6662.0001.0001 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών  

4. Κ.Α 20-6662.0001.0002 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών  

5. Κ.Α 20-6662.0001.0003 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  

6. Κ.Α 20-6662.0001.0004 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Αταβύρου - Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  

7. Κ.Α 20-6662.0001.0005 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών  

8. Κ.Α 20-6662.0001.0006 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών  

9. Κ.Α 20-6662.0001.0007 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  

10. Κ.Α 20-6662.0001.0008 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Νότιας 
Ρόδου - Λίνδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  

11. Κ.Α 20-6672.0007 και τίτλο «Προμήθεια δυναμοκυψελών για την 
ενίσχυση της γεφυροπλάστιγγας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

12. Κ.Α 20-7135.0003.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
για την Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

13. Κ.Α 20-7135.0003.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
για την Δ.Ε. Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
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14. Κ.Α 20-7135.0003.0003 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
για την Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 €, κατά 15.000,00 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ.Ε. 
Λινδίων. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 840.222,19 €  

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0713.0001 και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(άρθρο 25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 € κατά 5.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0718.0007 και τίτλο «Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και 
επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. προσόδων 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 

ΜΕΡΟΣ Γ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 4219.0001 και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.407,55 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                        
(Αρ. γραμματίου είσπραξης: 31 Α/2018)  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 35-6277.0004 και τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 74.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

2. Κ.Α 10-6635.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 
4.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. προμηθειών. (Με την αρχική εισήγηση, έγινε εγγραφή του ποσού 
των 74.000 €, το οποίο με την ανωτέρω μείωση γίνεται 70.000 €). 

Εισαγωγή πίστωσης 
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1. Κ.Α 35-6262.0002 και τίτλο «Συντήρηση πάρκων Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

2. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 180.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό για την πυρασφάλεια 
του νησιού. 

3. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 52.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό για την πυρασφάλεια 
του νησιού. 

4. Κ.Α 70-7131.0003 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
παρκόμετρων Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

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 4.560.739,29€, κατά 46.100,00 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. -Με τις εγγραφές που έγιναν στην αρχική εισήγηση, η 
συνολική μείωση της πίστωσης είναι: 347.979,49 € (46.100 + 
106.657,30 + 195.222,19). 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 46.100,00 € 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7413.0001 και τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή 
νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 46.100,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 46.100,00 €  

 

ΜΕΡΟΣ Δ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-7134.0006 και τίτλο «Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού 
Υφιστάμενης Διαδικτυακής (Web) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης Πολιτών 
του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
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2. Κ.Α 30-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 92.992,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

3. Κ.Α 30-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 26.035,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

4. Κ.Α 35-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 28.272,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

5. Κ.Α 35-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.916,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

6. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 64.096,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

-Μ την εγγραφή που έγινε στην υπ΄αρ. 2/12452/27-02-2018 
συμπληρωματική εισήγηση, η συνολική εγγραφή της πίστωσης είναι 
244.096 € (180.000 + 64.096).  

7. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 17.944,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

-Με την εγγραφή που έγινε στην υπ΄αρ. 2/12452/27-02-2018 
συμπληρωματική εισήγηση, η συνολική εγγραφή της πίστωσης είναι 
69.944 € (52.000 + 17.944).  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 40-7413.0057 και τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα 
πλαίσια του ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.000 €, κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 

2. Κ.Α 40-7413.0060 και τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα 
πλαίσια του ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Αφάντου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 33.000 €, κατά 5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 995.720,33 € και μετά από τις 
παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά 1.388.891,80€ και το 
τελικό αποθεματικό είναι  2.384.612,13€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.303.685,67 

ΕΞΟΔΑ 196.919.073,54 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.384.612,13 
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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. 
 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ.Δράκος, Ι. Περδίκης, Ε. Παναή 

και ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»               

κ. Κ. Πότσος απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

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

 
μειοψηφούντων των μελών της παράταξης  « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με  
επικεφαλής  τον κ. Ε. Καρίκη, των μελών της παράταξης  « ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη και του 
Δημοτικού Συμβούλου  κ. Ι. Γιαννακάκη ως εκπροσώπου της παράταξης     
« ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», οι οποίοι ψήφισαν  «κατά» 

 

Εγκρίνει  την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού , Τροποποίηση 

Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 

2018, σύμφωνα με  την υπ’ αριθ. 92/2018 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως εξής:  
 
ΜΕΡΟΣ Α  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 
 

Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 
 

                                   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.001.996,68€, κατά 1.946.983,82 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.946.983,82 € 
 
                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 945.000 €, 
κατά 1.745.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας προβαίνουμε στην αύξηση 
του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 201.983,82 € 
(1.946.983,82 – 1.745.000,00) 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις 
παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και 
συμπλήρωση δικτύων» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, 
κατά 201.983,82 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.946.983,82 € 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 €, κατά  88.910,52 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00 €, κατά 22.395,78€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 160.000,00 €, κατά 149.989,99 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000.000,00 €, κατά 305.791,51 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000.000,00€, κατά 372.778,86€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών 
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χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.750.000,00€, κατά 318.905,50 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 730.000,00€, κατά 68.655,12 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού 
δαπάνης  306.986,87€, κατά 221.033,20 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
9. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων 
εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.950.000,00 €, κατά 
188.033,91 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
10. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.850.000,00 €, κατά 
316.462,28 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.440.000,00 €, κατά  52.372,65 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3222.0099 και τίτλο «Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.957,87€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 2.112.287,19€ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.850.000,00€, κατά  476.008,18  € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 730.000,00€, 
κατά 103.413,76€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.800.000,00€, κατά 774.283,75 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3219.0004 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ  από υπηρεσίες εκκένωσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.043,11 €, κατά 11,58 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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5. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.320.000,00 €, κατά 263.408,35 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών 
χρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης  2.000.000,00 €, κατά   
8.395,14  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
7. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής 
ΠΟΕ» προϋπολογισμού δαπάνης 72.000,00 €, κατά 742,16 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
8. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς 
γης» προϋπολογισμού δαπάνης 420.000 €, κατά 31.314,06 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
9. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  
2.250.000,00€, κατά  288.064,60 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
10. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών 
παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 4.520.000,00 €, κατά 
475.145,76 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3222.0007 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων 
κανονισμού καθαριότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 83.432,20 €, 
κατά 972,93 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
12. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.989.081,87 €, κατά 20.781,66  € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
13. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης 
αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 675.644,10 €, κατά  
1.522,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
14. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων 
μικροπωλητών» προϋπολογισμού δαπάνης 206.000,00 €, κατά 
3.269,72 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
15. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.450.000,00€, κατά  108.181,48 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
16. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 963.370,78 €, κατά  9.705,42 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού 
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  2.565.220,55€ 
 

Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών » 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.326.000,00 €, κατά  2.679.300,65 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 
προϋπολογισμού δαπάνης  2.232.000,00 €, κατά 1.466.291,57 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.425.000,00 € ,κατά 10.146.679,12 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για 
επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 4.733.000,00 €, 
κατά 1.094.273,49€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €, κατά 759.496,49 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» 
προϋπολογισμού δαπάνης  5.994.000,00 €, κατά 7.331.126,47 € 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  

 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης   104.610,16 €, κατά 223,48 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  418,55 €,  κατά 352,01 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  
δαπάνης 2.905.846,98  €, κατά 2.757.847,39 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  2.758.422,88 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης 21.517,94 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 645,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 74.571,40€, κατά 125.997,19 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 46.058,32 €, κατά 3.606,59 € 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  20.417,13 €, κατά             510.128,73 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  18.665,87€, κατά             309.192,26 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  49.746,47 €, κατά 326,62 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
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6.  Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  28.252,64 €, κατά 15.839,20 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.                                                                                                                               
7. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 7.028,83 €, κατά             128.789,18 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
8. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων 
και                                                                                                                                                                                                     
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.254,00 €, κατά  
113.891,90 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
9. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  84.882,47 €, κατά             462,12 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   21.361,44 €, κατά 
3.185,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11.  Κ.Α 30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  128.739,53€, κατά 
928,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 37.144,18 €, κατά             26.119,60 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
13. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   147.175,51€, κατά 
53.220,69 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων 
και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.949,83€, 
κατά  13.898,31 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
15. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων 
και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 174.683,38€, 
κατά 230.420,96 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
16. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης 
8.686,59€, κατά 88.849,77€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                                                                       
17. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων 
και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 102.328,46€, 
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κατά  6.254,55 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
18. Κ.Α 40-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 56,00 €, κατά             304,81 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
19. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 21.215,24€, κατά 
5.049,20 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α 70-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 8.847,09€, κατά             2.173,93 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
21. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   174.821,18 €, κατά 
15.452,89 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1.676.254,45€ 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ  20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1.  Κ.Α  20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  150,80 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης  175.694,36 €, κατά 
91.760,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων 
και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 9.686,88€, 
κατά  14.746,50€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  106.657,30 € 
 
*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση 
του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 106.657,30 €  
 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  
4.560.739,29€, κατά 106.657,30 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 106.657,30 € 
 
ΜΕΡΟΣ Β 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
 

Μείωση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 1326.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για 
το έργο "Ανακατασκευή υπαίθριας αγοράς Αγίων Αποστόλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.                                             -Το εγγεγραμμένο έργο 
με Κ.Α. 30-7336.0005 με τίτλο «Ανακατασκευή υπαίθριας αγοράς 
Αγίων Αποστόλων», προϋπολογισμού δαπάνης 400.000€, θα 
χρηματοδοτηθεί με ιδίους πόρους. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 1321.0001 και τίτλο «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (ΑΔΑ Απόφασης 
Ένταξης: ΩΞΡ07ΛΞ-0ΘΚ).   
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 
3.718.524,96 €, κατά 4.846,11 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 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. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου 
στον Κ.Α. 30-8323.0001 
2. Κ.Α. 1328.0109 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 95.000 €, κατά 10.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης. (ΑΔΑ απόφασης 
ανακατανομής πιστώσεων: ΩΩ1Ξ7ΛΞ-ΣΞΨ).                 Έγινε 
ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. 61-7341.0022, 61-
7341.0023, 61-7341.0024).    
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6635.0002 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 
240.000€, κατά 240.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 10-6635.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής 
και καθαριότητας Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. προμηθειών  
2. Κ.Α. 10-6635.0001.0002 και τίτλο «Προμήθεια ειδών  υγιεινής  
και καθαριότητας Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. προμηθειών  
3. Κ.Α. 10-6635.0001.0003 και τίτλο «Προμήθεια ειδών  υγιεινής 
και καθαριότητας Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών  
4. Κ.Α. 10-6635.0001.0004 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής 
και καθαριότητας Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. προμηθειών  
5. Κ.Α. 10-6635.0001.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής 
και καθαριότητας ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. προμηθειών  
6. Κ.Α. 10-7135.0005 και τίτλο «Προμήθεια μηχανών 
καταμέτρησης χαρτονομισμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. ταμείου.  
7. Κ.Α. 15-7321.0001 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού 
γυμναστήριου Δ.Κ. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.700.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
8. Κ.Α. 15-7326.0003 και τίτλο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων 
σχολείων εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
150.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
(Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ σχολείων). 
9. Κ.Α. 15-7326.0004 και τίτλο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων 
σχολείων πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
ΣΑΤΑ σχολείων). 
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10. Κ.Α. 15-7331.0005 και τίτλο «Συντήρηση παλαιού 1ου 
Δημοτικού Σχολείου και Δημοτικού Καταστήματος Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 
11. Κ.Α. 30-7326.0004 και τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής παραλίας 
Φαληρακίου –Α’ Φάση» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
12. Κ.Α. 30-7135.0030 και τίτλο «Εξοπλισμός Παραλιών Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  
13. Κ.Α. 30-7331.0004 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 
Δ.Ε. Λινδίων (Παλαιού δημοτικού σχολείου Λάρδου, Πολιτιστικού 
κέντρου Πυλώνας, Γυμναστηρίου Καλάθου, Κοιμητηρίου Λίνδου).» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 
14. Κ.Α. 30-7331.0005 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 
Δ.Ε. Πεταλουδών (Κρεμαστής-Παστίδας-Θεολόγου).» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 
15. Κ.Α. 30-7331.0007 και τίτλο «Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου 
αντικατάσταση κουφωμάτων τριών όψεων με νέα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 130.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης & Μνημείων. 
16. Κ.Α. 30-7333.0011 και τίτλο «Αποκατάσταση δρόμων προς 
παραλία Στεγνών Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 
400.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
17. Κ.Α. 30-7333.0012 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην 
Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
18. Κ.Α. 30-7333.0013 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην 
Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. Ατταβύρου          » προϋπολογισμού 
δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
19. Κ.Α. 30-7333.0014 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην 
Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. Ν.Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
20. Κ.Α. 30-7333.0015 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην 
Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
21. Κ.Α. 30-7333.0016 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην 
Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
22. Κ.Α 30-7413.0001 και τίτλο «Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής 
Οδού Ρόδου Φαληρακίου (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 52.283,02 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, 
προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του πρακτικού συμβιβαστικής 
επίλυσης διαφοράς του Πρωτοδικείου Ρόδου. 
23. Κ.Α. 60-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου 
Ρόδου με ΑΜΚΕ για την πράξη «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» 
προϋπολογισμού δαπάνης 137.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (50.000 € αφορά 
την κατανομή έτους 2018 και 87.000 € ευρίσκονται στο ταμειακό 
αποθεματικό στον Κ.Α. 5124, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί).    
24. Κ.Α 61-7341.0024 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών 
δόμησης για Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 1.100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.   
25. Κ.Α 70-6233.0010.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών.   
26. Κ.Α 70-6233.0010.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών.   
27. Κ.Α 70-6233.0010.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών.   
28. Κ.Α 70-6233.0010.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών.   
29. Κ.Α 70-6233.0010.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών.   
30. Κ.Α 70-6233.0010.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών.   
31. Κ.Α 70-6233.0010.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Λίνδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
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20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών.   
32. Κ.Α 70-6233.0010.0008 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών.   
33. Κ.Α. 70-7133.0006 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου 
παντώς είδους) (Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 18.302,61 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 
34. Κ.Α. 70-7321.0019 και τίτλο «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου 
Ρόδου – Υποέργο 1: Προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση 
εξοπλισμού εργαστηρίων» προϋπολογισμού δαπάνης 22.873,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
35. Κ.Α. 70-7411.0004 και τίτλο «Σύνταξη αναλυτικών σχεδίων και 
τευχών δημοπράτησης για το ΕΘΡ» προϋπολογισμού δαπάνης 
170.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
36. Κ.Α. 70-7413.0011 και τίτλο «Μελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων 
Δημαρχιακού Μεγάρου» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 22.836,70 €, κατά 50.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. λογιστηρίου. 
2. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.800.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ 
σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  
3. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000.000 
€, κατά  5.000.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   
4. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000.000 €, κατά  1.700.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.   
5. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» 
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προϋπολογισμού  δαπάνης  2.500.000 €, κατά  1.900.000  € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.   
6. Κ.Α 10-7133.0002 και τίτλο «Μηχανές γραφείου (μηχαν. 
ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ πολυμηχανήματα γρ. συσκευές 
αναπαραγωγής, cd, dvd. μηχ.καταστροφής εγγράφων)» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000 €, κατά 6.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής.  
7. Κ.Α 30-7323.0003 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 200.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
200.000€ ΣΑΤΑ και 200.000€ ίδιοι πόροι). 
8. Κ.Α 30-7324.0001 και τίτλο «Κατασκευή και ανακατασκευή 
πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000 
€, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
(Χρηματοδότηση: 300.000€ ΣΑΤΑ και 100.000€ ίδιοι πόροι). 
9. Κ.Α 30-7331.0023 και τίτλο «Αποκατάσταση ιστορικού 
δημοτικού κτιρίου στην Απολακκιά.» προϋπολογισμού δαπάνης 
35.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων. (Χρηματοδότηση: 35.000€ ΣΑΤΑ 2017 και 45.000€ ίδιοι 
πόροι). 
10. Κ.Α 30-7332.0005 και τίτλο «Συντηρήσεις κοινόχρηστων 
χώρων και πλατειών πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
74.400€, κατά 225.600€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 74.400€ ΣΑΤΑ και 225.600€ ίδιοι 
πόροι). 
11. Κ.Α 30-7333.0006 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών 
στην Δ.Κ. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 
100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
(Χρηματοδότηση: 200.000€ ίδιοι πόροι (έσοδα από εκποίηση) και 
100.000€ ίδιοι πόροι)). 
12. Κ.Α 30-7335.0013 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων 
Δημοτικού φωτισμού Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000 €, κατά 235.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 100.000€ ΣΑΤΑ και 235.000€ ίδιοι 
πόροι). 
13. Κ.Α 30-7336.0003 και τίτλο «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων 
στάθμευσης πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, 
κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
(Χρηματοδότηση: 200.000€ ΣΑΤΑ και 100.000€ ίδιοι πόροι). 
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14. Κ.Α 30-7412.0059 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τη συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης 
αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος "Μπρασιανός" (Πλατύ) 
στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 €, κατά 
6.920,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
15. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 18.180,66 
€, κατά 4.846,11 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1215.0001 
16. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων 
και επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  97.340,72€, κατά  80.223,68  € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.   
17. Κ.Α 61-7341.0022 και τίτλο «Προμήθεια μικρού λεωφορείου 
για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 90.000,00  €, κατά 8.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού.  
18. Κ.Α 61-7341.0023 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής Ρόδου (εξοπλισμός γραφείου)» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000,00 €, κατά  500  € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού.   
 
Αλλαγή τίτλου και αύξηση πίστωσης 
 
1. Ο Κ.Α 30-7323.0091 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 
εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, 
μετονομάζεται σε «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός πόλεως 
Ρόδου (Δ.Κ. Ιαλυσού – Δ.Κ. Λίνδου)» και αυξάνεται η πίστωση του 
κατά 170.000 €, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 30.000 € ΣΑΤΑ και 170.000 € ίδιοι 
πόροι) 
2. Ο Κ.Α 30-7331.0003 και τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή 
Δημοτικών Κτιρίων.» προϋπολογισμού  δαπάνης 130.000 €, 
μετονομάζεται σε «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Σορωνής – 
Κρητηνίας – Σαλάκου και πολιτιστικού κέντρου Απολλώνων» και 
αυξάνεται η πίστωση του κατά 170.000 €, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 130.000 
€ ΣΑΤΑ και 170.000 € ίδιοι πόροι) 
3. Ο Κ.Α 30-7331.0006 και τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, μετονομάζεται σε 
«Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ρόδου» και 
αυξάνεται η πίστωση του κατά 200.000€, έπειτα από αίτημα της 
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Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 
100.000€ ΣΑΤΑ και 200.000 € ίδιοι πόροι) 
 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

           
 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

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 
4.560.739,29€, κατά 195.222,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 20-6662.0002 και τίτλο «Ηλεκτρολογικά Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00€, κατά 600.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  
3. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
και ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 €, κατά 
45.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 840.222,19 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6021.0003 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου Αορίστου χρόνου (Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 115.000,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Λογιστηρίου. 
2. Κ.Α 20-6277.0002 και τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής και 
μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκώδων Αντικειμένων, Πλύσης 
Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης και 
αποψιλώσεων Κοινοχ. Χώρων (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» 
προϋπολογισμού δαπάνης  46.222,19 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, 
προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του κεφαλαίου τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης. 
3. Κ.Α 20-6662.0001.0001 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  
4. Κ.Α 20-6662.0001.0002 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου 
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ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  
5. Κ.Α 20-6662.0001.0003 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών  
6. Κ.Α 20-6662.0001.0004 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Αταβύρου - Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  
7. Κ.Α 20-6662.0001.0005 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  
8. Κ.Α 20-6662.0001.0006 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών  
9. Κ.Α 20-6662.0001.0007 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών  
10. Κ.Α 20-6662.0001.0008 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 
Νότιας Ρόδου - Λίνδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  
11. Κ.Α 20-6672.0007 και τίτλο «Προμήθεια δυναμοκυψελών για 
την ενίσχυση της γεφυροπλάστιγγας του Κέντρου Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
12.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  
12. Κ.Α 20-7135.0003.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
13. Κ.Α 20-7135.0003.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
14. Κ.Α 20-7135.0003.0003 και τίτλο «Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων για την Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των 
συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 
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7.000,00 €, κατά 15.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ.Ε. Λινδίων. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 840.222,19 €  
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0713.0001 και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(άρθρο 25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 € κατά 5.000 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 0718.0007 και τίτλο «Παράβολα για τις άδειες παραγωγών 
και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προσόδων 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 
 
ΜΕΡΟΣ Γ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 4219.0001 και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.407,55 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                        
(Αρ. γραμματίου είσπραξης: 31 Α/2018)  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 35-6277.0004 και τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 74.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
2. Κ.Α 10-6635.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, 
κατά 4.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών. (Με την αρχική εισήγηση, έγινε 
εγγραφή του ποσού των 74.000 €, το οποίο με την ανωτέρω 
μείωση γίνεται 70.000 €). 
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Εισαγωγή πίστωσης 
 
1. Κ.Α 35-6262.0002 και τίτλο «Συντήρηση πάρκων Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
2. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 180.000,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό 
για την πυρασφάλεια του νησιού. 
3. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 52.000,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό 
για την πυρασφάλεια του νησιού. 
4. Κ.Α 70-7131.0003 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
παρκόμετρων Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

           
  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

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 
4.560.739,29€, κατά 46.100,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. -Με τις 
εγγραφές που έγιναν στην αρχική εισήγηση, η συνολική μείωση 
της πίστωσης είναι: 347.979,49 € (46.100 + 106.657,30 + 
195.222,19). 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 46.100,00 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-7413.0001 και τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για την 
κατασκευή νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 46.100,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων και 
Υποδομών. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 46.100,00 €  
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ΜΕΡΟΣ Δ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-7134.0006 και τίτλο «Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού 
Υφιστάμενης Διαδικτυακής (Web) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης 
Πολιτών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
2. Κ.Α 30-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 92.992,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
3. Κ.Α 30-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 26.035,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
4. Κ.Α 35-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 28.272,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
5. Κ.Α 35-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 7.916,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
6. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 64.096,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
-Μ την εγγραφή που έγινε στην υπ΄αρ. 2/12452/27-02-2018 
συμπληρωματική εισήγηση, η συνολική εγγραφή της πίστωσης 
είναι 244.096 € (180.000 + 64.096).  
7. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 17.944,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
-Με την εγγραφή που έγινε στην υπ΄αρ. 2/12452/27-02-2018 
συμπληρωματική εισήγηση, η συνολική εγγραφή της πίστωσης 
είναι 69.944 € (52.000 + 17.944).  
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 40-7413.0057 και τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας στα πλαίσια του ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 3.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
2. Κ.Α 40-7413.0060 και τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας στα πλαίσια του ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 33.000 €, κατά 5.500 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 995.720,33 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά 1.388.891,80€ και το τελικό αποθεματικό 
είναι  2.384.612,13€ 
 



65 

 

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

        
199.303.685,67 

 
ΕΞΟΔΑ 

        
196.919.073,54               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

           

2.384.612,13 

 

 

 

        ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
 

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


