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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  2/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:13/2-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 796/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  2 Αυγούστου  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. 
2/46631/27.7.2018 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 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. . ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  
 

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

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 
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Δημοτικός Σύμβουλος 
 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-
Αντιδήμαρχος 
 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

 

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

3. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

  

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. 
Θ.Παπαγεωργίου και Δ.Σαλαμαστράκης 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου απεχώρησε  από τη Συνεδρίαση 

μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος  με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
 
Θ Ε Μ Α  1.1:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου έτους 
2018 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής αρ.389/2018)  
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.389/2018 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. 2/46510/26-7-2018 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 ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0002 «Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου 
στον  Κ.Α. 61-7326.0002   

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0004 «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας (ΠΔΕ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, κατά 31.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-7326.0004   

2. Κ.Α 4111.0001 και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 
έξοδα παράστασης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 €, κατά 700.000,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον           Κ.Α. 00-8211.0001 

3. Κ.Α 4131.0007 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 
70.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
8231.0007 

4. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 
38.000,00 €, κατά 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
00-8231.0008 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.000,00€, 
κατά 1.000.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6073.0002 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με 
τίτλο "Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
ISO 27001:2013 / IRCA/CQI APPROVED"» προϋπολογισμού δαπάνης 2.600,00€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 10-7134.0011 και τίτλο «Προμήθεια web πλατφόρμας ηλεκτρονικών 
πληρωμών» προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α. 15-7331.0007 και τίτλο «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του 
σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για την μεταστέγαση του ΤΕΕ ειδικής 
αγωγής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 225.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ σχολείων. 

4. Κ.Α. 30-7333.0019 και τίτλο «Άρση επικινδυνότητας, αποκατάσταση φθορών 
και βελτίωση οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι» προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. 

5. Κ.Α. 30-7335.0015 και τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο δημοτικού 
φωτισμού στις οδούς Γ. Σεφέρη – Ηλ. Βενέζη – Αγγ. Σικελιανού» προϋπολογισμού 
δαπάνης 300.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. 

6. Κ.Α. 30-7336.0008 και τίτλο «Βελτίωση τεχνικού ρέματος Ρένη στην οδό προς 
Προφήτη Αμώ στο Φαληράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και υποδομών. 

7. Κ.Α. 61-7326.0002 και τίτλο «Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. 

8. Κ.Α. 70-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια δύο δικύκλων για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και υποδομών. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6056.0002 και τίτλο «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ. ΤΑΔΚΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 103.200,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
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2. Κ.Α. 00-6452.0001 και τίτλο «Συνδρομές Internet» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000,00€, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 €, 
κατά 700.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
4111.0001                

4. Κ.Α 00-8231.0007 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 70.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 4131.0007                

5. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 38.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α.  4131.0008    

6. Κ.Α. 10-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 
5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α. 30-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€, κατά 15.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών. 

8. Κ.Α. 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής - παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.162.000,00 €, 
κατά 26.680,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

9. Κ.Α. 61-7326.0004 και τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας 
με το δίκτυο ακαθάρτων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 31.000,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών. 

10. Κ.Α. 70-7133.0006 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους) 
(Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 18.302,61€, κατά 4.770,19 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 806.086,85 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά  
118.210,19 € και το τελικό αποθεματικό είναι  687.876,66€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 201.624.519,28 

ΕΞΟΔΑ 200.936.642,62 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 687.876,66 

 
(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καλογήρου 

Παρασκευής) 
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Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. 
πρωτ.: 2/47056/30-7-2018 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/46510/26-7-2018 εισήγηση 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 
2018» ως εξής:  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/46510/26-07-2018 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2018. 
 
                                                             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0083 «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 109.000,00€, κατά 36.846,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 60-6737.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6073.0003 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με 
τίτλο "Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων Στελεχών & Ποιοτική Εξυπηρέτηση 
Πολιτών"» προϋπολογισμού δαπάνης 5.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 30-7413.0004 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη δημιουργία 
υπόγειου χώρου στάθμευσης στον αύλειο χώρο πίσω από το Δημαρχείο.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

3. Κ.Α. 30-7413.0005 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη δημιουργία 
υπόγειας διάβασης στην περιοχή Ζέφυρος» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

4. Κ.Α. 70-6142.0003 και τίτλο «Παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
την αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης και προώθησης καταδυτικού τουρισμού 
στο Δήμο Ρόδου με σκοπό τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Δημάρχου. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 60-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΟΠ 
για την πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 109.000,00€, κατά   36.846,00€,  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 

 

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» 
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προϋπολογισμού δαπάνης 2.222.153,56€, κατά        149.600,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 149.600,00€ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 22.000,00 €, κατά  10.500,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών. 

2. Κ.Α 20-6277.0005 και τίτλο «Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση 
ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική και χειρονακτική),χορτοκοπή–κλαδοκοπή(μηχανική και 
χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.407.314,09€, κατά  
139.100,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Καθαριότητας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  149.600,00€ 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 806.086,85 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/46510/26-7-2018 εισήγηση, μειώνεται κατά 
198.010,19€  

και το τελικό αποθεματικό είναι  608.076,66€ 

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

ΕΣΟΔΑ 201.661.365,28 

ΕΞΟΔΑ 201.053.288,62 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 608.076,66 

 
(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καλογήρου 

Παρασκευής) 
 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/46510/26-7-2018 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/47056/30-7-2018 του 
τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
• Το άρθρο 8 της παρ.4ΒΔ17/5-15/6/1959, 
• Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 
 

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

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

                                             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
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Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0002 «Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-7326.0002   

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0004 «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας 
(ΠΔΕ)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, κατά 31.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-7326.0004   

2. Κ.Α 4111.0001 και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και 
τα έξοδα παράστασης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 €, κατά 
700.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον           Κ.Α. 00-
8211.0001 

3. Κ.Α 4131.0007 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 
70.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
8231.0007 

4. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 
38.000,00 €, κατά 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
00-8231.0008 

                                              

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.500.000,00€, κατά 1.000.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6073.0002 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο "Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης 
ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 / IRCA/CQI APPROVED"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.600,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 10-7134.0011 και τίτλο «Προμήθεια web πλατφόρμας 
ηλεκτρονικών πληρωμών» προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 
Νέων Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α. 15-7331.0007 και τίτλο «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο 
χώρο του σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για την μεταστέγαση 
του ΤΕΕ ειδικής αγωγής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 225.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ σχολείων. 
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4. Κ.Α. 30-7333.0019 και τίτλο «Άρση επικινδυνότητας, αποκατάσταση 
φθορών και βελτίωση οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. 

5. Κ.Α. 30-7335.0015 και τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο 
δημοτικού φωτισμού στις οδούς Γ. Σεφέρη – Ηλ. Βενέζη – Αγγ. 
Σικελιανού» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
υποδομών. 

6. Κ.Α. 30-7336.0008 και τίτλο «Βελτίωση τεχνικού ρέματος Ρένη στην οδό 
προς Προφήτη Αμώ στο Φαληράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και υποδομών. 

7. Κ.Α. 61-7326.0002 και τίτλο «Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση 
των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. 

8. Κ.Α. 70-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια δύο δικύκλων για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και υποδομών. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6056.0002 και τίτλο «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ. ΤΑΔΚΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 103.200,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α. 00-6452.0001 και τίτλο «Συνδρομές Internet» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000,00€, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 
€, κατά 700.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
4111.0001                

4. Κ.Α 00-8231.0007 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ», 
προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0007                

5. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ», 
προϋπολογισμού δαπάνης 38.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α.  4131.0008    

6. Κ.Α. 10-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 
5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α. 30-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€, κατά 15.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών. 

8. Κ.Α. 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής - παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού 
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δαπάνης 1.162.000,00 €, κατά 26.680,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

9. Κ.Α. 61-7326.0004 και τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. 
Καλλιθέας με το δίκτυο ακαθάρτων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, 
κατά 31.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών. 

10. Κ.Α. 70-7133.0006 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους) 
(Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.302,61€, κατά 4.770,19 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0083 «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 109.000,00€, κατά 36.846,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 60-6737.0001 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6073.0003 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο "Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων Στελεχών & 
Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πολιτών"» προϋπολογισμού δαπάνης 5.400,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 30-7413.0004 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη 
δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στον αύλειο χώρο πίσω από το 
Δημαρχείο» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

3. Κ.Α. 30-7413.0005 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη 
δημιουργία υπόγειας διάβασης στην περιοχή Ζέφυρος» προϋπολογισμού 
δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

4. Κ.Α. 70-6142.0003 και τίτλο «Παροχή γενικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης και προώθησης 
καταδυτικού τουρισμού στο Δήμο Ρόδου με σκοπό τη δημιουργία 
καταδυτικών πάρκων» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 60-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με 
ΔΟΠ για την πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 109.000,00€, κατά   36.846,00€,  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 

 

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 2.222.153,56€, κατά 149.600,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 149.600,00€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 22.000,00 €, κατά  10.500,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών. 

2. Κ.Α 20-6277.0005 και τίτλο «Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση 
ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική και χειρονακτική),χορτοκοπή–
κλαδοκοπή(μηχανική και χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και 
διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.407.314,09€, κατά  139.100,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  149.600,00€ 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 806.086,85 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται 

κατά 198.010,19€ και το τελικό αποθεματικό είναι  608.076,66€ 

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

 
 
ΕΣΟΔΑ         201.661.365,28 
 
ΕΞΟΔΑ         201.053.288,62               
 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
             608.076,66 

 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος, οι 
Ανεξάρτητοι Δ.Σ. κ.κ.Α.Παπουράς και Ι.Περδίκης και οι  Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.Στ.Δράκος,Ι.Γιαννακάκης, Ε.Ατσίδη,Μ.Καραγιάννη, 
Α.Κωνσταντίνου, Σ.Καλαθενός, Δ.Μουτάφης και Στ.Παρδαλός, 
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   
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Μειοψηφούντων των μελών  της παράταξης      « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με 
επικεφαλής τον κ.Ε.Καρίκη και  των μελών της παράταξης « ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» δια της εκπροσώπου της κας. Ε.Παναή,  οι οποίοι 
ψήφισαν  « κατά» 

 
Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 389/2018 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 ΕΣΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0002 «Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου 
στον  Κ.Α. 61-7326.0002   
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0004 «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας (ΠΔΕ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, κατά 31.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-7326.0004   
2. Κ.Α 4111.0001 και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 
έξοδα παράστασης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 €, κατά 700.000,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον           Κ.Α. 00-8211.0001 
3. Κ.Α 4131.0007 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 
70.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
8231.0007 
4. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 
38.000,00 €, κατά 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
00-8231.0008 
                                              
                                                              ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.000,00€, 
κατά 1.000.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 00-6073.0002 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με 
τίτλο "Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
ISO 27001:2013 / IRCA/CQI APPROVED"» προϋπολογισμού δαπάνης 2.600,00€, 



13 

 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
2. Κ.Α. 10-7134.0011 και τίτλο «Προμήθεια web πλατφόρμας ηλεκτρονικών 
πληρωμών» προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
3. Κ.Α. 15-7331.0007 και τίτλο «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του 
σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για την μεταστέγαση του ΤΕΕ ειδικής 
αγωγής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 225.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ σχολείων. 
4. Κ.Α. 30-7333.0019 και τίτλο «Άρση επικινδυνότητας, αποκατάσταση φθορών 
και βελτίωση οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι» προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. 
5. Κ.Α. 30-7335.0015 και τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο δημοτικού 
φωτισμού στις οδούς Γ. Σεφέρη – Ηλ. Βενέζη – Αγγ. Σικελιανού» προϋπολογισμού 
δαπάνης 300.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. 
6. Κ.Α. 30-7336.0008 και τίτλο «Βελτίωση τεχνικού ρέματος Ρένη στην οδό προς 
Προφήτη Αμώ στο Φαληράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και υποδομών. 
7. Κ.Α. 61-7326.0002 και τίτλο «Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. 
8. Κ.Α. 70-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια δύο δικύκλων για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και υποδομών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 00-6056.0002 και τίτλο «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ. ΤΑΔΚΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 103.200,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α. 00-6452.0001 και τίτλο «Συνδρομές Internet» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000,00€, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
3. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 €, 
κατά 700.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
4111.0001                
4. Κ.Α 00-8231.0007 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 70.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α. 4131.0007                
5. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 38.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον 
Κ.Α.  4131.0008    
6. Κ.Α. 10-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 
5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού. 
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7. Κ.Α. 30-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€, κατά 15.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών. 
8. Κ.Α. 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής - παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.162.000,00 €, 
κατά 26.680,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
9. Κ.Α. 61-7326.0004 και τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας 
με το δίκτυο ακαθάρτων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 31.000,00 
€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών. 
10. Κ.Α. 70-7133.0006 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους) 
(Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 18.302,61€, κατά 4.770,19 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 
 
                                                             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1321.0083 «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 109.000,00€, κατά 36.846,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 60-6737.0001 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 00-6073.0003 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με 
τίτλο "Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων Στελεχών & Ποιοτική Εξυπηρέτηση 
Πολιτών"» προϋπολογισμού δαπάνης 5.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
2. Κ.Α. 30-7413.0004 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη δημιουργία 
υπόγειου χώρου στάθμευσης στον αύλειο χώρο πίσω από το Δημαρχείο.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
3. Κ.Α. 30-7413.0005 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη δημιουργία 
υπόγειας διάβασης στην περιοχή Ζέφυρος» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
4. Κ.Α. 70-6142.0003 και τίτλο «Παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
την αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης και προώθησης καταδυτικού τουρισμού 
στο Δήμο Ρόδου με σκοπό τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Δημάρχου. 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 60-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΟΠ 
για την πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 109.000,00€, κατά   36.846,00€,  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 
 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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             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 2.222.153,56€, κατά        149.600,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 149.600,00€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 22.000,00 €, κατά  10.500,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών. 
2. Κ.Α 20-6277.0005 και τίτλο «Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση 
ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική και χειρονακτική),χορτοκοπή–κλαδοκοπή(μηχανική και 
χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.407.314,09€, κατά  
139.100,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Καθαριότητας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  149.600,00€ 
 
αρχικό αποθεματικό είναι 806.086,85 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 
κατά 198.010,19€ και το τελικό αποθεματικό είναι  608.076,66€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ         201.661.365,28 
 
ΕΞΟΔΑ         201.053.288,62               
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

             608.076,66 

 

                      
                      ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
                                    
 
                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 
 


