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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  26/4/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/26-4-2018    Αριθ. Απόφασης: 326/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  26η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/23953/20.4.2018 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 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

30.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 31.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  32.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 35. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 39.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 
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18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

41.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ψίνθου 
κ.κ.Καρίκης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Παστίδας Σ.Πάττας. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα 
ένας  (41), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μιχ.Δράκος και Μ.Καραγιάννη 
αποχώρησαν μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α 2.1: Έγκριση   Αναμόρφωσης προϋπολογισμού,  
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου 
οικονομικού έτους 2018, Αρ.Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής 213/2018. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη του Σώματος την αρ. 213/2018 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής , η οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως: 
 
 

  
      

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση 
του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών 
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Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/24005/20-4-2018 η οποία έχει ως 
εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-
15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και 
Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων 
πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν 
έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον 
τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται 
μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και 
απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού 
προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται 
αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή 
 
1. Κ.Α. 10-6022.0004 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
για προσωπικό Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
2. Κ.Α. 15-7411.0001 και τίτλο «Ερευνητικές εργασίες υπαίθρου για την 
κατασκευή νέου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στο ΟΤ 13 στην περιοχή 
Θεοτόκου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 24.800,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
3. Κ.Α. 35-6672.0004 και τίτλο «Εξαρτήματα & αναλώσιμα 
κλαδοθρυμματιστή» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
4. Κ.Α. 70-6264.0003 και τίτλο «Επισκευή ελαστικών, οχημάτων και 
μηχανημάτων 2018-2019» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
τροχαίου υλικού. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας 
των Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» προϋπολογισμού 
δαπάνης 28.519,72 €, κατά 55.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000.000,00 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
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αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 
1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  
3. Κ.Α. 10-6012.0004 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
για προσωπικό Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.790,00 €, κατά 4.210,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 
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 3.586.759,80 €, κατά 1.020.730,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.020.730,00€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.000 €, κατά 1.000 με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 20-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, κατά 2.000 με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 20-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 529.367,52 €, κατά  782.100,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 20-6042.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 1.000 με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
5. Κ.Α 20-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 153.701,56 €, κατά  234.630,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.020.730,00€  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.946.158,64 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται  
κατά 225.510,00 € και το τελικό αποθεματικό είναι 1.720.648,64 € 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 197.879.542,42 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.720.648,64 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου Γεράσιμου και της Δ/ντριας Οικονομικής 
Υπηρεσίας κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 
 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με 
αριθ. πρωτ.: 2/24660/24-4-2018 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 2/24005/20-4-
2018 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος έτους 2018» ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν  2/24005/20-04-2018 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2018. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πίστωσης 
 
1. Κ.Α 10-6673.0002 και τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
2. Κ.Α 15-6236.0001 και τίτλο «Εκμίσθωση χημικών τουαλετών 
(τελεσίδικη δικαστική απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 3.955,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 
3. Κ.Α 70-6142.0010 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκτίμησης μίσθωσης 
του ακινήτου της Νέας Αγοράς» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου 
4. Κ.Α 70-6264.0010 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών 
και μηχανημάτων έργου» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων. 
 
Αύξηση πίστωσης 
 
1. Κ.Α 15-6011.0002 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 7.975,00 € 
κατά 3.207,47 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
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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 3.586.759,80 €, κατά 2.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
(Λαμβάνοντας υπόψη και την αρχική εισήγηση, η συνολική μείωση 
πίστωσης θα είναι: 1022.730,00 = 1020.730,00 + 2.000,00). 
 
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 2.000,00€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6279.0002 και τίτλο «Υπηρεσία Ενεργειακής αναβάθμισης – 
Αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων 
και εφαρμογές Smart-Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου 
2. Κ.Α 20-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου 
σύμβουλου Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργ. αναβάθμιση – Αυτομ/ση 
του συστ/τος ηλεκτρ/σμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμ. Smart-Cities 
με εξοικ/ση ενέργειας στο Δ. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου 
 
ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.000,00 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.946.158,64 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας  
υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/24005/20-04-2018 εισήγησης, 
μειώνεται κατά 615.472,47               € και το τελικό αποθεματικό είναι 
1.330.686,17€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.269.504,89 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.330.686,17 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου Γεράσιμου και της Δ/ντριας Οικονομικής 
Υπηρεσίας κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

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

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 66,54 €, κατά 352,01 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.946.158,64 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας            υπόψη και τις εγγραφές στις υπ’. αρ. 
2/24005/20-04-2018, 2/24660/24-04-2018 εισηγήσεις,              μειώνεται 
κατά 615.824,48€ και το τελικό αποθεματικό είναι  1.330.334,16 €. 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.269.856,90 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.330.334,16 

 
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.: 2/24005/20-4-2018 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/24660/24-4-2018 
του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την προφορική εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και 
Προέδρου της Επιτροπής, 

• Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί 

οικονομικής διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

ΜΕΡΟΣ Α’ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Εισαγωγή 

1. Κ.Α. 10-6022.0004 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 15-7411.0001 και τίτλο «Ερευνητικές εργασίες υπαίθρου για 
την κατασκευή νέου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στο ΟΤ 13 
στην περιοχή Θεοτόκου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου Δήμου 
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Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών. 

3. Κ.Α. 35-6672.0004 και τίτλο «Εξαρτήματα & αναλώσιμα 
κλαδοθρυμματιστή» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

4. Κ.Α. 70-6264.0003 και τίτλο «Επισκευή ελαστικών, οχημάτων και 
μηχανημάτων 2018-2019» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
τροχαίου υλικού. 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της 
αντιμισθίας των Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 28.519,72 €, κατά 55.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000.000,00 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 
1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  

3. Κ.Α. 10-6012.0004 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών» προϋπολογισμού δαπάνης 5.790,00 €, κατά 4.210,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & 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 3.586.759,80 €, 
κατά 1.020.730,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.020.730,00€ 
 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 18.000 €, κατά 
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1.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 20-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, κατά 
2.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 20-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 529.367,52 €, κατά  782.100,00 €,  
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 20-6042.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 
1.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 20-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 153.701,56 €, κατά  
234.630,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.020.730,00€  
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πίστωσης 

1. Κ.Α 10-6673.0002 και τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών 
και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α 15-6236.0001 και τίτλο «Εκμίσθωση χημικών τουαλετών 
(τελεσίδικη δικαστική απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 3.955,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α 70-6142.0010 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκτίμησης 
μίσθωσης του ακινήτου της Νέας Αγοράς» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Δημάρχου 

4. Κ.Α 70-6264.0010 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
υπερκατασκευών και μηχανημάτων έργου» προϋπολογισμού δαπάνης 
350.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων. 
 
Αύξηση πίστωσης 
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1. Κ.Α 15-6011.0002 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 
7.975,00 € κατά 3.207,47 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
 
 

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 3.586.759,80 €, 
κατά 2.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Λαμβάνοντας υπόψη και την αρχική 
εισήγηση, η συνολική μείωση πίστωσης θα είναι: 1022.730,00 = 
1020.730,00 + 2.000,00). 
 
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 2.000,00€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6279.0002 και τίτλο «Υπηρεσία Ενεργειακής αναβάθμισης 
– Αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού 
κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart-Cities με εξοικονόμηση 
ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου 

2. Κ.Α 20-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου 
σύμβουλου Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργ. αναβάθμιση – 
Αυτομ/ση του συστ/τος ηλεκτρ/σμού κοινόχρηστων χώρων και 
εφαρμ. Smart-Cities με εξοικ/ση ενέργειας στο Δ. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου 
 
ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.000,00 € 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 66,54 €, κατά 352,01 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.946.158,64 € και μετά από τις 
παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 615.824,48€ και το τελικό 
αποθεματικό είναι  1.330.334,16 € 
 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.269.856,90 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.330.334,16 

 
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. 
 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

κ.Κ.Πότσος, Ο Γραμματέας του Δ.Σ κ.Σ.Στάγκας και οι  Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ.Στ.Δράκος, Ε.Κασσανής, Α.Κων/νου, Σ.Παρδαλός 

,Ε.Ατσίδη  και Ε.Μπιλιά   απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση , τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των 

άρθρων 79 και  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 «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» δια του εκπροσώπου 
κ.Ι.Γιαννακάκη και των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον Κ.Γ.Υψηλάντη,        
οι οποίοι ψήφισαν «κατά» 
 
 Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού , την 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου, 
οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με την αρ. 213/2018 Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, και έχει ως ακολούθως: 

 
ΜΕΡΟΣ Α’ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή 
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1. Κ.Α. 10-6022.0004 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές για προσωπικό Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Πληροφορικής 
& Νέων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
2. Κ.Α. 15-7411.0001 και τίτλο «Ερευνητικές εργασίες υπαίθρου για 
την κατασκευή νέου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στο ΟΤ 13 στην 
περιοχή Θεοτόκου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών. 
3. Κ.Α. 35-6672.0004 και τίτλο «Εξαρτήματα & αναλώσιμα 
κλαδοθρυμματιστή» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
4. Κ.Α. 70-6264.0003 και τίτλο «Επισκευή ελαστικών, οχημάτων και 
μηχανημάτων 2018-2019» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης τροχαίου υλικού. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της 
αντιμισθίας των Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 28.519,72 €, κατά 55.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000.000,00 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης 
ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-2011, τεύχος Β’ ).  
3. Κ.Α. 10-6012.0004 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές για προσωπικό Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.790,00 €, κατά 4.210,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

           
   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

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 3.586.759,80 €, κατά 
1.020.730,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.020.730,00€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 18.000 €, κατά 1.000 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 20-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, κατά 2.000 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 20-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 529.367,52 €, κατά  782.100,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 20-6042.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 1.000 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 
5. Κ.Α 20-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 153.701,56 €, κατά  
234.630,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.020.730,00€  
 

 
ΜΕΡΟΣ Β’ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Εισαγωγή πίστωσης 
 
1. Κ.Α 10-6673.0002 και τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών 
και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
2. Κ.Α 15-6236.0001 και τίτλο «Εκμίσθωση χημικών τουαλετών 
(τελεσίδικη δικαστική απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 
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3.955,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
3. Κ.Α 70-6142.0010 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκτίμησης 
μίσθωσης του ακινήτου της Νέας Αγοράς» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Δημάρχου 
4. Κ.Α 70-6264.0010 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
υπερκατασκευών και μηχανημάτων έργου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 350.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 
Μηχανημάτων. 
 
Αύξηση πίστωσης 
 
1. Κ.Α 15-6011.0002 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 
7.975,00 € κατά 3.207,47 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
 
 
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 3.586.759,80 €, κατά 
2.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Λαμβάνοντας υπόψη και την 
αρχική εισήγηση, η συνολική μείωση πίστωσης θα είναι: 
1022.730,00 = 1020.730,00 + 2.000,00). 
 
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 2.000,00€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6279.0002 και τίτλο «Υπηρεσία Ενεργειακής αναβάθμισης 
– Αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού 
κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart-Cities με εξοικονόμηση 
ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Δημάρχου 
2. Κ.Α 20-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου 
σύμβουλου Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργ. αναβάθμιση – 
Αυτομ/ση του συστ/τος ηλεκτρ/σμού κοινόχρηστων χώρων και 
εφαρμ. Smart-Cities με εξοικ/ση ενέργειας στο Δ. Ρόδου» 
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προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου 
 
ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.000,00 € 
ΜΕΡΟΣ Γ’ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 66,54 €, κατά 352,01 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου. 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.946.158,64 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 615.824,48€ και το τελικό αποθεματικό είναι  
1.330.334,16 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού 
διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ 

        
199.600.191,06 

 
ΕΞΟΔΑ 

        
198.269.856,90               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

           

1.330.334,16 

 

 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
 
 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


