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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  30/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:14/30-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 904/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30η Aυγούστου 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. 
2/51911/24.8.2018 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) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ 133/A΄2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

24. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

 30. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 33.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  

  

   

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

5. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

12. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος (δικ/νη). 

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)  

7. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(δικ/νος) 
 

  

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς και η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα 
Μ.Παπαβασιλείου. 
  
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μ.Δράκος αποχώρησε μετά την έναρξη 
της Συνεδρίασης 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
πέντε (35), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 



3 

 

Θ Ε Μ Α 2.1 :  Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου 
οικονομικού έτους 2018, αρ. απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής 463/2018.  

 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 463/2018 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. 2/51854/24-8-2018 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 1211.0006 «Επιχορήγηση για την υλοποίηση του σχεδίου "Γέφυρες 
Αλληλεγγύης στη Ρόδο" του προγράμματος "Στέγαση και Εργασία για τους 
άστεγους"» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
6737.0006 

2. Κ.Α 1322.0005 «Αποκατάσταση Κτηρίου Ροδιακής Έπαυλης και 
Ανάπλαση Κήπου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης και Μνημείων. (ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης: Ω9ΘΠ465ΧΙ8-ΙΙ1)(Απ. 
81713/27-7-2018 Υπ. Οικονομίας). Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή 
εξόδου στους Κ.Α. 69-7326.0002 και 69-7331.0001 

3. Κ.Α 1322.0006 «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 



4 

 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων (Απ. 81713/27-7-2018 Υπ. Οικονομίας). Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 69-7326.0003 

4. Κ.Α 1328.0002 «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 
2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0013 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1219.0002 «Έσοδα από βοήθεια στο σπίτι» προϋπολογισμού 
δαπάνης 332.850,00€, κατά 39.650,36€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση συνολική 
αύξηση στους Κ.Α. 15-6041.0001, 15-6054.0001, 15-6631.0002, 15-
6671.0003 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1511.0001 και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 
(άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 
688.500,00 € κατά 12.495,02€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 12.495,02€ 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 1699.0008 «Λοιπά έκτακτα έσοδα προερχόμενα από ΓΓΠΣ (Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων)» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000,00€, κατά 12.495,02€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 12.495,02€ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.700.000,00€, κατά 1.200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6737.0006 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με 
τον Σύλλογο "Άγιος Εφραίμ" για την υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο 
"Γέφυρες Αλληλεγγύης στη Ρόδο" του προγράμματος "Στέγαση και Εργασία 
για τους άστεγους"» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας. 

 
2. Κ.Α. 10-6011.0003 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 
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42.405,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
 
3. Κ.Α. 10-6051.0003 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 
6.600,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
 
4. Κ.Α. 15-6631.0002 και τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.925,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Υγείας. 
5. Κ.Α. 15-6671.0003 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών 
μέσων του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι» προϋπολογισμού δαπάνης 
7.925,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
6. Κ.Α. 30-6662.0001.0002 και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.00,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
7. Κ.Α. 30-6662.0001.0003 και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 24.00,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
8. Κ.Α. 30-6661.0005.0006 και τίτλο «Υδραυλικά υλικά Καλλιθέας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
9. Κ.Α. 30-7333.0020 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας στη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
10. Κ.Α. 30-7333.0021 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Ανατολικής πλευράς νήσου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
11. Κ.Α. 30-7333.0022 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Δυτικής πλευράς νήσου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
12. Κ.Α. 40-7413.0009 και τίτλο «Οριοθέτηση ρέματος πέριξ σχεδίου 
πόλης Απολακκιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 
13. Κ.Α 60-7341.0013 «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 
μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Υγείας. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0002 
14. Κ.Α. 69-7326.0002  και τίτλο «Ανάπλαση Κήπου Ροδιακής Έπαυλης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
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αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων.  
15. Κ.Α. 69-7326.0003  και τίτλο «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη 
Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
16. Κ.Α. 69-7331.0001  και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής 
Έπαυλης» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων.  
17. Κ.Α. 70-6117.0009 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής και 
ανάλυσης των δομικών στοιχείων και των συστημάτων του ακινήτου της 
Νέας Αγοράς για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.900,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
18. Κ.Α. 70-7131.0011  και τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων 
ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και 
ενός ανατρεπόμενου φορτηγού» προϋπολογισμού δαπάνης 510.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης τροχαίου υλικού και μηχανημάτων.  
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου 
(Βοήθεια στο σπίτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 265.850,00€, κατά 
18.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
2. Κ.Α. 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού (Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 67.000,00 €, 
κατά  5.600,36 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4131.0002 «Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000.000,00€, κατά 7.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4142.0008 «Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ Λογιστηρίου.  
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8231.0002 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000,00€, κατά 7.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8242.0008 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 €, 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 2.072.553,56€, κατά        95.373,92 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 95.373,92€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6062.0001 και τίτλο «Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων 
(άρθρο 112 Ν 118/81)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, κατά  
1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προϋπολογισμού. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6277.0002 και τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς 
Απορριμμάτων και Ογκώδων Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, 
Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης και αποψιλώσεων Κοινοχ. Χώρων 
(Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 
46.222,19€, κατά  94.373,92,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Λογιστηρίου. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 95.373,92€ 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Μείωση πιστώσεων 

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

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Ο Κ.Α 70-6277.0004  και τίτλο «Προληπτικός καθαρισμός βλάστησης για 
τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές προστασίας (άλση, πάρκα, οικισμοί 
κλπ) της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 24.000€ 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 608.076,66 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται 

κατά 258.895,00 € και το τελικό αποθεματικό είναι 866.971,66€ 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 201.832.015,64 

ΕΞΟΔΑ 200.965.043,98 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 866.971,66 

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

Καλογήρου Παρασκευής) 
 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με 
αριθ. πρωτ.: 2/52275/28-8-2018 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/51854/24-8-
2018 εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος έτους 2018» ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/51854/24-08-2018 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2018. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6442.0005 και τίτλο «Συνδιοργάνωση Διεθνές Συνεδρίου με 
τίτλο “Rhodes Model Regional Co-operation”» προϋπολογισμού δαπάνης 
9.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων. 
2. Κ.Α. 00-6442.0006 και τίτλο «Διοργάνωση Συνεδρίου Οργανισμού 
Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς – UNESKO για τα 30 χρόνια 
Μεσαιωνικής Πόλης ως μνημείου της UNESKO» προϋπολογισμού δαπάνης 
35.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων. 
3. Κ.Α.  10-7135.0004  και τίτλο «Προμήθεια γραμματοθυρίδων για την 
εξυπηρέτηση περιοχών του Δήμου Ρόδου, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα 
κατ’ οίκον διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων                     » 
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προϋπολογισμού δαπάνης  24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 608.076,66 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας  
υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/51854/24-08-2018 εισήγηση 
αυξάνεται κατά 190.895,00€  
και το τελικό αποθεματικό είναι 798.971,66€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 201.832.015,64 

ΕΞΟΔΑ 201.033.043,98 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 798.971,66 

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

Καλογήρου Παρασκευής) 
 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/51854/24-8-2018 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/52275/28-8-2018 
του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και του άρθρου 77 του 4555/2018, 
• Το άρθρο 8 της παρ.4ΒΔ17/5-15/6/1959, 
• Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

                                                                          
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1211.0006 «Επιχορήγηση για την υλοποίηση του σχεδίου "Γέφυρες 
Αλληλεγγύης στη Ρόδο" του προγράμματος "Στέγαση και Εργασία για τους 
άστεγους"» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
6737.0006 

2. Κ.Α 1322.0005 «Αποκατάσταση Κτηρίου Ροδιακής Έπαυλης και 
Ανάπλαση Κήπου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης και Μνημείων. (ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης: Ω9ΘΠ465ΧΙ8-ΙΙ1)(Απ. 
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81713/27-7-2018 Υπ. Οικονομίας). Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή 
εξόδου στους Κ.Α. 69-7326.0002 και 69-7331.0001 

3. Κ.Α 1322.0006 «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων (Απ. 81713/27-7-2018 Υπ. Οικονομίας). Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 69-7326.0003 

4. Κ.Α 1328.0002 «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 
2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0013 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1219.0002 «Έσοδα από βοήθεια στο σπίτι» προϋπολογισμού 
δαπάνης 332.850,00€, κατά 39.650,36€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση συνολική 
αύξηση στους Κ.Α. 15-6041.0001, 15-6054.0001, 15-6631.0002, 15-
6671.0003 
 

 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1511.0001 και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 
(άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 
688.500,00 € κατά 12.495,02€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 12.495,02€ 
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 1699.0008 «Λοιπά έκτακτα έσοδα προερχόμενα από ΓΓΠΣ (Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων)» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000,00€, κατά 12.495,02€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 12.495,02€ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.700.000,00€, κατά 1.200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6737.0006 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με 
τον Σύλλογο "Άγιος Εφραίμ" για την υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο 
"Γέφυρες Αλληλεγγύης στη Ρόδο" του προγράμματος "Στέγαση και Εργασία 
για τους άστεγους"» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας. 

2. Κ.Α. 10-6011.0003 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 
42.405,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

3. Κ.Α. 10-6051.0003 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 
6.600,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

4. Κ.Α. 15-6631.0002 και τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.925,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Υγείας. 

5. Κ.Α. 15-6671.0003 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών 
μέσων του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι» προϋπολογισμού δαπάνης 
7.925,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 

6. Κ.Α. 30-6662.0001.0002 και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.00,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

7. Κ.Α. 30-6662.0001.0003 και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 24.00,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

8. Κ.Α. 30-6661.0005.0006 και τίτλο «Υδραυλικά υλικά Καλλιθέας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

9. Κ.Α. 30-7333.0020 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας στη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

10. Κ.Α. 30-7333.0021 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Ανατολικής πλευράς νήσου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 

11. Κ.Α. 30-7333.0022 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Δυτικής πλευράς νήσου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
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12. Κ.Α. 40-7413.0009 και τίτλο «Οριοθέτηση ρέματος πέριξ σχεδίου 
πόλης Απολακκιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

13. Κ.Α 60-7341.0013 «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 
μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Υγείας. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0002 

14. Κ.Α. 69-7326.0002  και τίτλο «Ανάπλαση Κήπου Ροδιακής Έπαυλης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων.  

15. Κ.Α. 69-7326.0003  και τίτλο «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη 
Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  

16. Κ.Α. 69-7331.0001  και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής 
Έπαυλης» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων.  

17. Κ.Α. 70-6117.0009 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής και 
ανάλυσης των δομικών στοιχείων και των συστημάτων του ακινήτου της 
Νέας Αγοράς για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.900,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  

18. Κ.Α. 70-7131.0011  και τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων 
ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και 
ενός ανατρεπόμενου φορτηγού» προϋπολογισμού δαπάνης 510.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης τροχαίου υλικού και μηχανημάτων.  
 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου 
(Βοήθεια στο σπίτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 265.850,00€, κατά 
18.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 

2. Κ.Α. 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού (Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 67.000,00 
€, κατά  5.600,36 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 4131.0002 «Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000.000,00€, κατά 7.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 4142.0008 «Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ Λογιστηρίου.  

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8231.0002 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000,00€, κατά 7.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8242.0008 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 €, 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 2.072.553,56€, κατά 95.373,92 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 95.373,92€ 
 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6062.0001 και τίτλο «Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων 
(άρθρο 112 Ν 118/81)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, κατά  
1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προϋπολογισμού. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6277.0002 και τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς 
Απορριμμάτων και Ογκώδων Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, 
Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης και αποψιλώσεων Κοινοχ. Χώρων 
(Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 
46.222,19€, κατά  94.373,92,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Λογιστηρίου. 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 95.373,92€ 
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ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

Μείωση πιστώσεων 

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

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:24.000€ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Ο Κ.Α 70-6277.0004  και τίτλο «Προληπτικός καθαρισμός βλάστησης για 
τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές προστασίας (άλση, πάρκα, οικισμοί 
κλπ) της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 24.000€ 
 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6442.0005 και τίτλο «Συνδιοργάνωση Διεθνές Συνεδρίου με 
τίτλο “Rhodes Model Regional Co-operation”» προϋπολογισμού δαπάνης 
9.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων. 

2. Κ.Α. 00-6442.0006 και τίτλο «Διοργάνωση Συνεδρίου Οργανισμού 
Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς – UNESKO για τα 30 χρόνια 
Μεσαιωνικής Πόλης ως μνημείου της UNESKO» προϋπολογισμού δαπάνης 
35.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γραφείου Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων. 

3. Κ.Α. 10-7135.0004  και τίτλο «Προμήθεια γραμματοθυρίδων για την 
εξυπηρέτηση περιοχών του Δήμου Ρόδου, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα 
κατ’ οίκον διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων» προϋπολογισμού 
δαπάνης  24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου. 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 608.076,66 € και μετά από τις 
παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται  
κατά 190.895,00€ και το τελικό αποθεματικό είναι 798.971,66€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 201.832.015,64 

ΕΞΟΔΑ 201.033.043,98 
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 798.971,66 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Γιαννικουρής, Ι. Περδίκης, ο Α. 

Κωνσταντίνου και ο Αντιδήμαρχος κ. Δ. Τσίκκης 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»,  των μελών της 
παράταξης  « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. Γ. 
Υψηλάντη,  του επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. 
Πότσου και  του κ. Ι. Γιαννακάκη ως εκπροσώπου της παράταξης   
«ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», οι οποίοι ψήφισαν  « κατά» 
 

 
Εγκρίνει την υπ΄αρ. 463/2018 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 1211.0006 «Επιχορήγηση για την υλοποίηση του σχεδίου 
"Γέφυρες Αλληλεγγύης στη Ρόδο" του προγράμματος "Στέγαση και 
Εργασία για τους άστεγους"» προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-6737.0006 
 
2. Κ.Α 1322.0005 «Αποκατάσταση Κτηρίου Ροδιακής Έπαυλης και 
Ανάπλαση Κήπου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. (ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης: 
Ω9ΘΠ465ΧΙ8-ΙΙ1)(Απ. 81713/27-7-2018 Υπ. Οικονομίας). Έγινε 
ισόποση συνολική εγγραφή εξόδου στους Κ.Α. 69-7326.0002 και 69-
7331.0001 
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3. Κ.Α 1322.0006 «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης και Μνημείων (Απ. 81713/27-7-2018 Υπ. Οικονομίας). Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 69-7326.0003 
 
4. Κ.Α 1328.0002 «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή 
συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 
5029377)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-
7341.0013 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1219.0002 «Έσοδα από βοήθεια στο σπίτι» προϋπολογισμού 
δαπάνης 332.850,00€, κατά 39.650,36€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση 
συνολική αύξηση στους Κ.Α. 15-6041.0001, 15-6054.0001, 15-
6631.0002, 15-6671.0003 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1511.0001 και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 
χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 688.500,00 € κατά 12.495,02€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 12.495,02€ 
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 1699.0008 «Λοιπά έκτακτα έσοδα προερχόμενα από ΓΓΠΣ 
(Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000,00€, κατά 12.495,02€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 12.495,02€ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α. 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.700.000,00€, κατά 1.200.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 00-6737.0006 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου 
Ρόδου με τον Σύλλογο "Άγιος Εφραίμ" για την υλοποίηση του 
σχεδίου με τίτλο "Γέφυρες Αλληλεγγύης στη Ρόδο" του 
προγράμματος "Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας. 
 
2. Κ.Α. 10-6011.0003 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 
42.405,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
 
3. Κ.Α. 10-6051.0003 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 6.600,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
 
4. Κ.Α. 15-6631.0002 και τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.925,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 
και Υγείας. 
5. Κ.Α. 15-6671.0003 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών 
μεταφορικών μέσων του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.925,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 
και Υγείας. 
 
6. Κ.Α. 30-6662.0001.0002 και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 24.00,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
 
7. Κ.Α. 30-6662.0001.0003 και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 24.00,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
 
8. Κ.Α. 30-6661.0005.0006 και τίτλο «Υδραυλικά υλικά Καλλιθέας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
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9. Κ.Α. 30-7333.0020 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση 
της κυκλοφορίας στη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
74.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
10. Κ.Α. 30-7333.0021 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών για τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Ανατολικής 
πλευράς νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
11. Κ.Α. 30-7333.0022 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών για τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Δυτικής 
πλευράς νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
12. Κ.Α. 40-7413.0009 και τίτλο «Οριοθέτηση ρέματος πέριξ σχεδίου 
πόλης Απολακκιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 
 
13. Κ.Α 60-7341.0013 «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή 
συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 
5029377)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 
στον Κ.Α. 1328.0002 
 
14. Κ.Α. 69-7326.0002  και τίτλο «Ανάπλαση Κήπου Ροδιακής 
Έπαυλης» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
 
15. Κ.Α. 69-7326.0003  και τίτλο «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη 
Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
 
16. Κ.Α. 69-7331.0001  και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής 
Έπαυλης» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
 
17. Κ.Α. 70-6117.0009 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής 
και ανάλυσης των δομικών στοιχείων και των συστημάτων του 
ακινήτου της Νέας Αγοράς για την ενεργειακή αναβάθμιση του 
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κτηρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.900,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
 
18. Κ.Α. 70-7131.0011  και τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων νέων 
μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο 
τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού» προϋπολογισμού 
δαπάνης 510.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης τροχαίου υλικού και μηχανημάτων.  
 
 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου 
χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 
265.850,00€, κατά 18.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Υγείας. 
 
2. Κ.Α. 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού (Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 
67.000,00 €, κατά  5.600,36 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Υγείας. 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4131.0002 «Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000.000,00€, κατά 7.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4142.0008 «Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ Λογιστηρίου.  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8231.0002 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000,00€, κατά 7.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 



20 

 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8242.0008 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 €, 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 2.072.553,56€, κατά        
95.373,92 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 95.373,92€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6062.0001 και τίτλο «Έξοδα κηδείας αποβιούντων 
υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000,00 €, κατά  1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προϋπολογισμού. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6277.0002 και τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς 
Απορριμμάτων και Ογκώδων Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων 
Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης και 
αποψιλώσεων Κοινοχ. Χώρων (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 46.222,19€, κατά  94.373,92,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Λογιστηρίου. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 95.373,92€ 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 70-6233.0011.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00 €, κατά 24.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:24.000€ 
 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Ο Κ.Α 70-6277.0004  και τίτλο «Προληπτικός καθαρισμός 
βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές προστασίας 
(άλση, πάρκα, οικισμοί κλπ) της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 24.000€ 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 00-6442.0005 και τίτλο «Συνδιοργάνωση Διεθνές Συνεδρίου 
με τίτλο “Rhodes Model Regional Co-operation”» προϋπολογισμού 
δαπάνης 9.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γραφείου Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων. 
 
2. Κ.Α. 00-6442.0006 και τίτλο «Διοργάνωση Συνεδρίου Οργανισμού 
Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς – UNESKO για τα 30 
χρόνια Μεσαιωνικής Πόλης ως μνημείου της UNESKO» 
προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Διεθνών και 
Δημόσιων Σχέσεων. 
 
3. Κ.Α.  10-7135.0004  και τίτλο «Προμήθεια γραμματοθυρίδων για 
την εξυπηρέτηση περιοχών του Δήμου Ρόδου, όπου δεν υπάρχει 
δυνατότητα κατ’ οίκον διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων                     
» προϋπολογισμού δαπάνης  24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι 608.076,66 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται  
κατά 190.895,00€ και το τελικό αποθεματικό είναι 798.971,66€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού 
διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
 
 
 
 
ΕΣΟΔΑ 

        
201.832.015,64 

 
ΕΞΟΔΑ 

        
201.033.043,98               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

798.971,66 

 
 

 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
 
     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


