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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  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης:   433/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη 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. 
2/30153/18.5.2018 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
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17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α 1.1: Έγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. έτους 
2018, αρ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 263/2018. 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 263/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση 
του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/28933/14-5-2018 η οποία έχει ως 
εξής: 
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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. 10-6142.0002 και τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης ηχητικών 
συστημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 
Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 10-6265.0005 και τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών και λεβητών 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Κ.Α. 30-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου 
(Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 34.360,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 

4. Κ.Α. 35-6699.0001 και τίτλο «Προμήθεια διακοσμητικών υλικών για 
καλλωπισμό παρτεριών» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

5. Κ.Α. 70-7331.0005 και τίτλο «Άμεσες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην 
εμφάνιση της Νέας Αγοράς» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης. 

6. Κ.Α. 70-7413.0001 και τίτλο «Ειδικές Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 
για την Πινακοθήκη Ανδρέας Ιωάννου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.740,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

7. Κ.Α. 70-7413.0003 και τίτλο «Ειδικές μελέτες για την αναδιαμόρφωση 
της Πινακοθήκης Ανδρέας Ιωάννου» προϋπολογισμού δαπάνης 17.360,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

8. Κ.Α. 70-7413.0005 και τίτλο «Μελέτη εφαρμογής φωτισμού 
επιλεγμένων Μνημείων στη Μεσαιωνική Πόλη» προϋπολογισμού δαπάνης 
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14.880,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6117.0003 και τίτλο «Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης. 

2. Κ.Α. 00-6221.0001 και τίτλο «Ταχυδρομικά Τέλη-ΕΛΤΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, κατά 40.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Κ.Α. 10-7133.0004 και τίτλο «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με 
ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000,00 €, κατά 9.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

4. Κ.Α. 30-7323.0002 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε δημοτικές 
ενότητες εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €, 
κατά 150.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6474.0001 και τίτλο «Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων 
για τα πυροσβεστικά κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 29.000,00 €, κατά 24.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-6233.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
ΧΑΔΑ στη νήσο Ρόδο (Αρχαγγέλου, Αταβύρου)» προϋπολογισμού δαπάνης 
40.000,00 €, κατά 8.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α  10-6012.0003  και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
για προσωπικό πολιτικής προστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 
€, κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

4. Κ.Α 10-6022.0002 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για 
προσωπικό πολιτικής προστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, 
κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

5. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου και Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000,00 €, κατά 3.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
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6. Κ.Α 70-6233.0009 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου της Ν. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 74.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας. 

7. Κ.Α 70-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια ειδικού πυροσβεστικού 
οχήματος» προϋπολογισμού δαπάνης          74.000,00 €, κατά 74.000,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 185.000 € 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

2. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

3. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0003  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

4. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  
δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

5. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0005  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
6. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  
δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Ο Κ.Α 70-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης 
και πυροπροστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €, κατά 
41.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 185.000 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.330.334,16 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 329.640€ και το τελικό αποθεματικό είναι  
1.000.694,16€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.599.496,90 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.000.694,16 

 
(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.: 2/30346/18-5-2018 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/28933/14-5-
2018 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος έτους 2018» ως εξής:  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/28933/14-5-2018 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2018. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωσης πίστωσης 
 
1. Κ.Α. 00-6142.0004 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών 
διαχειριστικής περιόδου 2018 (ορκωτοί λογιστές)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000,00 €, κατά 2.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
 
Εισαγωγή πίστωσης 

1. Κ.Α. 00-6142.0005 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικής εταιρείας 
διαχειριστικής περιόδου 2009 πρώην Δήμου Αρχαγγέλου (ορκωτοί 
λογιστές)» προϋπολογισμού δαπάνης 6.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α. 00-6442.0004 και τίτλο «Συνδιοργάνωση συνεδρίου με τίτλο 
«Συμπόσιο Σύμης»»                              » προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Δημάρχου. 

3. Κ.Α. 15-6117.0005 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα νηπιαγωγών και 
βρεφονηπιοκόμων (Εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών 
πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

4. Κ.Α. 30-7413.0002 και τίτλο «Εκπόνηση μελετών για την διαμόρφωση 
των κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου του παλιού Λυκείου για τη στέγαση 
των υπηρεσιών του δήμου Καμείρου στη Σορωνή της νήσου Ρόδου 
(Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 59.139,17 €, 
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με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 

5. Κ.Α. 35-6262.0003 και τίτλο «Συντήρηση & Αποκατάσταση 
περιβάλλοντα χώρου παλιού Νοσοκομείου» προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

6. Κ.Α. 70-6142.0004 και τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης πρόσβασης ειδικών 
ομάδων κατοίκων και επισκεπτών Παλιάς Πόλης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 48.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

7. Κ.Α. 70-7135.0010 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού σαρωτή χώρου 
(laser scanner)» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης. 
 
Αύξηση πιστώσεων 

 1. Κ.Α. 10-6041.0003 και τίτλο «Αμοιβή Ναυαγοσωστών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 €, κατά 34.800,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α. 10-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 14.721,23 €, κατά 13.200,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
 
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 2.564.029,80€, κατά        48.843,60 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 48.843,60 € 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.311.467,52 €, κατά  18.600,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 20-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 388.331,56 €, κατά  5.580,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
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3. Κ.Α 20-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών επίστηλων διπλών 
απορριμματοδεκτών για τις                    Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου και 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.663,60 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗ:  48.843,60 € 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.330.334,16 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας  
υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/28933/14-05-2018 εισήγησης, 
μειώνεται κατά 595.379,17 € 
και το τελικό αποθεματικό είναι  734.954,99 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.865.236,07 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 734.954,99 

 
(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 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή 

1. Κ.Α. 10-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης  5.037,05 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

2. Κ.Α. 15-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης  12.510,60 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  

3. Κ.Α. 30-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 52.680,34  €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  

4. Κ.Α. 35-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 20.679,18 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  
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5. Κ.Α. 40-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 219,30 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό.  

6. Κ.Α. 45-6063.0005 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 3.439,35 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  

7. Κ.Α. 70-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 39.153,46 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  

 

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 2.564.029,80€, κατά 144.677,11 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
(Λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή στην υπ. αρ. 2/30346/18-5-2018 
εισήγηση, η συνολική μείωση θα είναι 48.843,60+144.677,11= 
193.520,71). 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 144.677,11€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 20-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 144.677,11€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 144.677,11€ 

 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.330.334,16 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας  
υπόψη και τις εγγραφές στις υπ’. αρ. 2/28933/14-05-2018, 2/30346/18-
05-2018 εισηγήσεις, μειώνεται κατά 729.098,45 € και το τελικό 
αποθεματικό είναι 601.235,71€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ         

199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 
        

198.998.955,35               
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ              
601.235,71 

 

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

• Την με αρ. πρωτ.: 2/28933/14-5-2018 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/30346/18-5-2018 
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 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 
 

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

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 10-6142.0002 και τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης ηχητικών 
συστημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 
Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 10-6265.0005 και τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών και λεβητών 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Κ.Α. 30-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου 
(Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 34.360,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 

4. Κ.Α. 35-6699.0001 και τίτλο «Προμήθεια διακοσμητικών υλικών για 
καλλωπισμό παρτεριών» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

5. Κ.Α. 70-7331.0005 και τίτλο «Άμεσες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην 
εμφάνιση της Νέας Αγοράς» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης. 

6. Κ.Α. 70-7413.0001 και τίτλο «Ειδικές Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 
για την Πινακοθήκη Ανδρέας Ιωάννου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.740,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 
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7. Κ.Α. 70-7413.0003 και τίτλο «Ειδικές μελέτες για την αναδιαμόρφωση 
της Πινακοθήκης Ανδρέας Ιωάννου» προϋπολογισμού δαπάνης 17.360,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

8. Κ.Α. 70-7413.0005 και τίτλο «Μελέτη εφαρμογής φωτισμού 
επιλεγμένων Μνημείων στη Μεσαιωνική Πόλη» προϋπολογισμού δαπάνης 
14.880,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 1. Κ.Α. 00-6117.0003 και τίτλο «Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης. 

2. Κ.Α. 00-6221.0001 και τίτλο «Ταχυδρομικά Τέλη-ΕΛΤΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, κατά 40.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Κ.Α. 10-7133.0004 και τίτλο «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με 
ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000,00 €, κατά 9.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

4. Κ.Α. 30-7323.0002 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε δημοτικές 
ενότητες εκτός πόλεως Ρόδου.           » προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000,00 €, κατά 150.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6474.0001 και τίτλο «Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων 
για τα πυροσβεστικά κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 29.000,00 €, κατά 24.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-6233.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
ΧΑΔΑ στη νήσο Ρόδο (Αρχαγγέλου, Αταβύρου)» προϋπολογισμού δαπάνης 
40.000,00 €, κατά 8.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α  10-6012.0003  και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
για προσωπικό πολιτικής προστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 
€, κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

4. Κ.Α 10-6022.0002 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για 
προσωπικό πολιτικής προστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, 
κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
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5. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου και Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000,00 €, κατά 3.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

6. Κ.Α 70-6233.0009 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου της Ν. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 74.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας. 

7. Κ.Α 70-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια ειδικού πυροσβεστικού 
οχήματος» προϋπολογισμού δαπάνης          74.000,00 €, κατά 74.000,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 185.000 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

2. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

3. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0003  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

4. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  
δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

5. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0005  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

6. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  
δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Ο Κ.Α 70-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης 
και πυροπροστασίας.            » προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €, 
κατά 41.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 185.000 € 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωσης πίστωσης 

1. Κ.Α. 00-6142.0004 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών 
διαχειριστικής περιόδου 2018 (ορκωτοί λογιστές)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000,00 €, κατά 2.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

Εισαγωγή πίστωσης 

1. Κ.Α. 00-6142.0005 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικής εταιρείας 
διαχειριστικής περιόδου 2009 πρώην Δήμου Αρχαγγέλου (ορκωτοί 
λογιστές)» προϋπολογισμού δαπάνης 6.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α. 00-6442.0004 και τίτλο «Συνδιοργάνωση συνεδρίου με τίτλο 
«Συμπόσιο Σύμης»»                              » προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Δημάρχου. 

3. Κ.Α. 15-6117.0005 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα νηπιαγωγών και 
βρεφονηπιοκόμων (Εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών 
πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

4. Κ.Α. 30-7413.0002 και τίτλο «Εκπόνηση μελετών για την διαμόρφωση 
των κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου του παλιού Λυκείου για τη στέγαση 
των υπηρεσιών του δήμου Καμείρου στη Σορωνή της νήσου Ρόδου 
(Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 59.139,17 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 

5. Κ.Α. 35-6262.0003 και τίτλο «Συντήρηση & Αποκατάσταση 
περιβάλλοντα χώρου παλιού Νοσοκομείου» προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

6. Κ.Α. 70-6142.0004 και τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης πρόσβασης ειδικών 
ομάδων κατοίκων και επισκεπτών Παλιάς Πόλης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 48.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

7. Κ.Α. 70-7135.0010 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού σαρωτή χώρου 
(laser scanner)» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης. 

Αύξηση πιστώσεων 

 1. Κ.Α. 10-6041.0003 και τίτλο «Αμοιβή Ναυαγοσωστών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 €, κατά 34.800,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α. 10-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 14.721,23 €, κατά 13.200,00 € με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 

 

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 2.564.029,80€, κατά        48.843,60 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 48.843,60 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.311.467,52 €, κατά  18.600,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 20-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 388.331,56 €, κατά  5.580,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 20-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών επίστηλων διπλών 
απορριμματοδεκτών για τις Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχαγγέλου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.663,60 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗ:  48.843,60 € 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 10-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης  5.037,05 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

2. Κ.Α. 15-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης  12.510,60 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  

3. Κ.Α. 30-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 52.680,34  €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  
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4. Κ.Α. 35-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 20.679,18 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  

5. Κ.Α. 40-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 219,30 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό.  

6. Κ.Α. 45-6063.0005 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 3.439,35 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  

7. Κ.Α. 70-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 39.153,46 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  

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 2.564.029,80€, κατά 144.677,11 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
(Λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή στην υπ. αρ. 2/30346/18-5-2018 
εισήγηση, η συνολική μείωση θα είναι 48.843,60+144.677,11= 
193.520,71). 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 144.677,11€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 20-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 144.677,11€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 144.677,11€ 

 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.330.334,16 € και μετά από τις 
παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 729.098,45 € και το τελικό 
αποθεματικό είναι 601.235,71€. 
 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.998.955,35 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 601.235,71 
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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. Ι. Γιαννακάκης, Ι. Περδίκης και ο 

Α. Κωνσταντίνου 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 οι οποίοι ψήφισαν « παρών» καθώς και των 
μελών της παράταξης  « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον 
κ. Γ. Υψηλάντη, του επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. 
Κ. Πότσου και  του Γραμματέα Δ.Σ. κ. Α. Γιαννιουρή ως εκπροσώπου της 
παράταξης « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», οι οποίοι ψήφισαν  « κατά» 

 
Εγκρίνει την υπ΄αρ. 263/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου οικονομικού 
έτους 2018, που έχει ως εξής: 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή 
 
1. Κ.Α. 10-6142.0002 και τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης ηχητικών 
συστημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 
Νέων Τεχνολογιών. 
2. Κ.Α. 10-6265.0005 και τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών και λεβητών 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
3. Κ.Α. 30-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου 
(Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 34.360,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 
4. Κ.Α. 35-6699.0001 και τίτλο «Προμήθεια διακοσμητικών υλικών για 
καλλωπισμό παρτεριών» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 €, με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
5. Κ.Α. 70-7331.0005 και τίτλο «Άμεσες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην 
εμφάνιση της Νέας Αγοράς» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης. 
6. Κ.Α. 70-7413.0001 και τίτλο «Ειδικές Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 
για την Πινακοθήκη Ανδρέας Ιωάννου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.740,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 
7. Κ.Α. 70-7413.0003 και τίτλο «Ειδικές μελέτες για την αναδιαμόρφωση 
της Πινακοθήκης Ανδρέας Ιωάννου» προϋπολογισμού δαπάνης 17.360,00 
€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 
8. Κ.Α. 70-7413.0005 και τίτλο «Μελέτη εφαρμογής φωτισμού 
επιλεγμένων Μνημείων στη Μεσαιωνική Πόλη» προϋπολογισμού δαπάνης 
14.880,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
 1. Κ.Α. 00-6117.0003 και τίτλο «Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης. 
2. Κ.Α. 00-6221.0001 και τίτλο «Ταχυδρομικά Τέλη-ΕΛΤΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, κατά 40.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
3. Κ.Α. 10-7133.0004 και τίτλο «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με 
ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000,00 €, κατά 9.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
4. Κ.Α. 30-7323.0002 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε δημοτικές 
ενότητες εκτός πόλεως Ρόδου.           » προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000,00 €, κατά 150.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-6474.0001 και τίτλο «Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων 
για τα πυροσβεστικά κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 29.000,00 €, κατά 24.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
2. Κ.Α 70-6233.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
ΧΑΔΑ στη νήσο Ρόδο (Αρχαγγέλου, Αταβύρου)» προϋπολογισμού δαπάνης 
40.000,00 €, κατά 8.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
3. Κ.Α  10-6012.0003  και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
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για προσωπικό πολιτικής προστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 
€, κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
4. Κ.Α 10-6022.0002 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για 
προσωπικό πολιτικής προστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, 
κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
5. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου και Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000,00 €, κατά 3.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
6. Κ.Α 70-6233.0009 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου της Ν. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 74.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας. 
7. Κ.Α 70-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια ειδικού πυροσβεστικού 
οχήματος» προϋπολογισμού δαπάνης          74.000,00 €, κατά 74.000,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 185.000 € 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
2. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
3. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0003  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
4. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  
δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
5. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0005  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
6. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  
δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
 
Αύξηση πιστώσεων  
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1. Ο Κ.Α 70-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης 
και πυροπροστασίας.            » προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €, 
κατά 41.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 185.000 € 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β’   

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Μείωσης πίστωσης 
 
1. Κ.Α. 00-6142.0004 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών 
διαχειριστικής περιόδου 2018 (ορκωτοί λογιστές)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000,00 €, κατά 2.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
 
Εισαγωγή πίστωσης 
 
1. Κ.Α. 00-6142.0005 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικής εταιρείας 
διαχειριστικής περιόδου 2009 πρώην Δήμου Αρχαγγέλου (ορκωτοί 
λογιστές)» προϋπολογισμού δαπάνης 6.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
2. Κ.Α. 00-6442.0004 και τίτλο «Συνδιοργάνωση συνεδρίου με τίτλο 
«Συμπόσιο Σύμης»»                              » προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Δημάρχου. 
3. Κ.Α. 15-6117.0005 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα νηπιαγωγών και 
βρεφονηπιοκόμων (Εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών 
πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
4. Κ.Α. 30-7413.0002 και τίτλο «Εκπόνηση μελετών για την διαμόρφωση 
των κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου του παλιού Λυκείου για τη στέγαση 
των υπηρεσιών του δήμου Καμείρου στη Σορωνή της νήσου Ρόδου 
(Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 59.139,17 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 
5. Κ.Α. 35-6262.0003 και τίτλο «Συντήρηση & Αποκατάσταση 
περιβάλλοντα χώρου παλιού Νοσοκομείου» προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
6. Κ.Α. 70-6142.0004 και τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης πρόσβασης ειδικών 
ομάδων κατοίκων και επισκεπτών Παλιάς Πόλης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 48.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 
7. Κ.Α. 70-7135.0010 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού σαρωτή χώρου 
(laser scanner)» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
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 1. Κ.Α. 10-6041.0003 και τίτλο «Αμοιβή Ναυαγοσωστών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 €, κατά 34.800,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α. 10-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 14.721,23 €, κατά 13.200,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
 
 
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 2.564.029,80€, κατά        48.843,60 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 48.843,60 € 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.311.467,52 €, κατά  18.600,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 20-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 388.331,56 €, κατά  5.580,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 20-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών επίστηλων διπλών 
απορριμματοδεκτών για τις                    Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου και 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.663,60 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗ:  48.843,60 € 
 
 
ΜΕΡΟΣ Γ’ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Εισαγωγή 
 
1. Κ.Α. 10-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης  5.037,05 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
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2. Κ.Α. 15-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης  12.510,60 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  
3. Κ.Α. 30-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 52.680,34  €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  
4. Κ.Α. 35-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 20.679,18 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  
5. Κ.Α. 40-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 219,30 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό.  
6. Κ.Α. 45-6063.0005 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 3.439,35 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  
7. Κ.Α. 70-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 39.153,46 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό.  
 

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 2.564.029,80€, κατά 144.677,11 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
(Λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή στην υπ. αρ. 2/30346/18-5-2018 
εισήγηση, η συνολική μείωση θα είναι 48.843,60+144.677,11= 
193.520,71). 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 144.677,11€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 20-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 144.677,11€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 144.677,11€ 
 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.330.334,16 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 
729.098,45 € και το τελικό αποθεματικό είναι 601.235,71€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

        
199.600.191,06 

 
ΕΞΟΔΑ 

        
198.998.955,35               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

             

601.235,71 

 

 

  
 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
   

 

     
 
        
 


