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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 4/20-01-2017 
  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 20 

Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της 

εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ 

αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», αριθ. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/4155/20-1-2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και 

σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010.   

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι 

(6) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 3. Ψυλλάκη Βασίλειο, 4. 

Ατσίδη Ελπίδα (Αντιπρόεδρος), 5. Κυριαζή Στέφανο, 6. Μανωλάκη Αλέξανδρο  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή Στέφανο, 2. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ 

(δικ/νος),  ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. 

Παρδαλό Στέργο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί αφού ο λόγος 

απουσίας του προέκυψε λίγο πριν από την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης, της οποίας η 

πρόσκληση-ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκε αυθημερόν, όπως ακριβώς δύναται να κοινοποιείται, 

βάσει των προαναφερόμενων κείμενων διατάξεων, 3. Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

(δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Μανωλάκη 

Αλέξανδρο, 4. Δράκο Μιχαήλ (δικ/νος), 5. Σπανο-Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 6. Τοκούζης 

Παναγιώτης (δικ/νος),  

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 

υπαλλήλου, κ. Παπαγεωργίου Μαρίας  και της κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλου του 

τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής,  

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τους λόγους που επέβαλλαν την 

παρούσα έκτακτη συνεδρίαση, λέγοντας ότι θα πρέπει να συζητηθούν άμεσα τα παρακάτω  

θέματα που αφορούν: 

1. Εξουσιοδότηση Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016 για την 

υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από τον Πρόεδρο, 

2. Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017, 
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3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, 

4. Ορισμός μελών στις επιτροπές διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου έτους 

2017, σύμφωνα με τον Νέο Νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016), 

5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος Δημόσιου Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών του 

Δήμου Ρόδου», 

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 650,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6421 για την πραγματοποίηση 

ταξιδίου της Αντιδημάρχου Τουρισμού κ.Μαρίζας Χατζηλαζάρου στις 25 Ιανουαρίου 2017 έως 

28  Ιανουαρίου 2017 στην Αθήνα. 

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6421 για την πραγματοποίηση 

ταξιδίου του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη στις  5 Φεβρουαρίου 2017 έως 8  

Φεβρουαρίου 2017 στο Ισραήλ για την έκθεση Τουρισμού. 

8. Εγκρίσεις διαθέσεων πίστωσης α) ποσού 2.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6421 για την 

πραγματοποίηση ταξιδίου της Αντιδημάρχου Τουρισμού Ρόδου κ. Χατζηλαζάρου Μαρίζας στις  

5 Φεβρουαρίου 2017 έως 8  Φεβρουαρίου 2017 στο Ισραήλ για την έκθεση Τουρισμού, β) ποσού 

1.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 70-6422.0001 της κ. Σαββιού Αναστασίας για την μετάβαση της στο 

Ισραήλ από 5-9 Φεβρουαρίου 2017, γ) ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α.00-6441.0001 για την 

συμμετοχή της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου ως συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ, 

στην Τουριστική Έκθεση «International Mediterranean Tourism Market 2017» στο Ισραήλ από 

7/2/2017 έως και 8/2/2017. 

9. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των ανταλλακτικών και εργασιών για την αλλαγή κινητήρα 

στο συμπιεστή απορριμμάτων BOMAG BC 772 RB-3, για λόγους δημόσιας υγείας. 

10. Λήψη απόφασης για την επαναδιατύπωση της υπ’ αρ. 391/2016 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής  περί παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 10/10/2016 και 

άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 18/12/2011 και με αρ. κατάθεσης 9/2012 

αίτησης αναίρεσης κατά της Σεβαστής χήρας Νίκωνα Κοψιά και άλλων πέντε για αναίρεση της 

με αριθμό 1580/2010 απόφασης του Διοικητικού  Εφετείου Πειραιά. 

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του 

Δήμου μας. Επιπλέον, το 9
ο
 θέμα κρίνεται αναγκαίο και άμεσο, προκειμένου να επισκευαστεί ο 

συμπιεστής απορριμμάτων BOMAG BC 772 RB-3, με SN 101570761005, για να μη 

δημιουργηθούν εστίες μόλυνσης επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Αμέσως μετά η Επιτροπή αποφαίνεται ομόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των ανωτέρω 

θεμάτων και προτείνει τη συζήτησή τους, καθώς και τη σχετική λήψη αποφάσεων. 

 
 

ΘΕΜΑ 1o                                             Απόφ. 17/2017 (Α.Δ.Α: ΨΥ5ΗΩ1Ρ-ΒΕΩ)   

Εξουσιοδότηση Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το Π.Δ. 802016 για την 

υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από τον Πρόεδρο. 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής προφορικά την εισήγηση του ως 

προς το θέμα, λέγοντας πως σύμφωνα με Π.Δ.80/2016 θα πρέπει απαραίτητα να εξουσιοδοτηθεί ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Οικονομικών για να υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017. 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την  προφορική εισήγηση του Προέδρου 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,  

 Το Π.Δ.80/2016 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα να υπογράφει όλες τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα με το 

άρθρο 65 του ν.4270/2014 διατάκτης είναι ο υπουργός ή το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ή τις 

οργανικές διατάξεις όργανο κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα του, ήτοι για τις 

όποιες δαπάνες διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                                                             Απόφ. Αρ. 18/2017 (Α.Δ.Α: Ω8ΛΕΩ1Ρ-Τ2Ο) 

Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/3723/19-1-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/3723/19-1-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας για ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 

2017 

 Παρακαλούμε για την αποδέσμευση των κάτωθι ποσών, προκειμένου να γίνει η τελική διαμόρφωση 

των ΚΑ 81 

Α/Α ΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 

1 00-8113.0001 45.422,83 

2 00-8115.0002 12.000,00 

3 00-8115.0006 2.000,00 

4 00-8116.0001 1.500,00 

5 00-8121.0001 3.000,00 

6 10-8112.0001 12.076,87 

7 10-8113.0001 16.722,24 

8 10-8114.0001 1.000,00 

9 10-8115.0099 8.909,90 

10 10-8117.0001 1.000,00 

11 10-8123.0001 2.454,14 

12 10-8132.0001 12.000,00 

13 15-8111.0001 29.233,34 

14 15-8115.0006 2.962,95 

15 15-8117.0001 2.500,00 

16 15-8121.0001 125.001,58 

17 15-8122.0001 304.130,49 

18 20-6211.0001 107.000,00 

19 20-8113.0001 51.451,60 

20 20-8116.0001 8.825,52 

21 30-8112.0001 30.000,00 

22 30-8113.0001 241.208,24 
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23 30-8114.0001 44,60 

24 30-8116.0001 140.600,12 

25 30-8122.0001 57.470,05 

26 30-8123.0001 11.774,54 

27 35-8111.0001 7.459,00 

28 35-8115.0099 3.357,06 

29 35-8122.0001 60.000,00 

30 40-8111.0001 10.000,00 

31 40-8113.0001 1.014,00 

32 40-8115.0099 4.639,19 

33 70-8112.0001 4.131,00 

34 60-8122.0001 26.871,09 

35 61-8112.0001 2.744,56 

36 61-8113.0001 8.000,00 

37 61-8122.0001 65.382,12 

38 62-8112.0001 5.000,00 

39 62-8113.0001 3.000,00 

40 62-8122.0001 40.138,06 

41 64-8117.0001 50.000,00 

42 64-8122.0001 338.265,41 

43 64-8123.0001 200.000,00 

44 69-8122.0001 60.000,00 

Παρακαλούμε να ληφθούν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 και την κοινή 

εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών και τα άρθρα 

66 & 67 του Ν . 4270/14 , όπως επίσης και τις διατάξεις του Π/Δ/τος  80/2016  όπου αυτές βρίσκουν 

εφαρμογή .» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και της προϊσταμένης 

Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας). 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/3723/19-1-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 Την προφορική πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής για τη συμπληρωματική έγκριση για   

διαθέσεις πιστώσεων, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τις παρακάτω ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού 2017, προκειμένου 

να γίνει η τελική διαμόρφωση των ΚΑ 81: 

 

Α/Α ΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 

1 00-8113.0001 45.422,83 

2 00-8115.0002 12.000,00 

3 00-8115.0006 2.000,00 

4 00-8116.0001 1.500,00 

5 00-8121.0001 3.000,00 

6 10-8112.0001 12.076,87 
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7 10-8113.0001 16.722,24 

8 10-8114.0001 1.000,00 

9 10-8115.0099 8.909,90 

10 10-8117.0001 1.000,00 

11 10-8123.0001 2.454,14 

12 10-8132.0001 12.000,00 

13 15-8111.0001 29.233,34 

14 15-8115.0006 2.962,95 

15 15-8117.0001 2.500,00 

16 15-8121.0001 125.001,58 

17 15-8122.0001 304.130,49 

18 20-6211.0001 107.000,00 

19 20-8113.0001 51.451,60 

20 20-8116.0001 8.825,52 

21 30-8112.0001 30.000,00 

22 30-8113.0001 241.208,24 

23 30-8114.0001 44,60 

24 30-8116.0001 140.600,12 

25 30-8122.0001 57.470,05 

26 30-8123.0001 11.774,54 

27 35-8111.0001 7.459,00 

28 35-8115.0099 3.357,06 

29 35-8122.0001 60.000,00 

30 40-8111.0001 10.000,00 

31 40-8113.0001 1.014,00 

32 40-8115.0099 4.639,19 

33 70-8112.0001 4.131,00 

34 60-8122.0001 26.871,09 

35 61-8112.0001 2.744,56 

36 61-8113.0001 8.000,00 

37 61-8122.0001 65.382,12 

38 62-8112.0001 5.000,00 

39 62-8113.0001 3.000,00 

40 62-8122.0001 40.138,06 

41 64-8117.0001 50.000,00 

42 64-8122.0001 338.265,41 

43 64-8123.0001 200.000,00 

44 69-8122.0001 60.000,00 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                   Απόφ. Αρ.Ορθή Επανάληψη  19/2017 (Α.Δ.Α: Ψ1ΥΜΩ1Ρ-ΡΓΡ)   

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου 

προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2017 

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου,με αρ. 

πρωτ.:2/4142/20-1-2017) 
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Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/4142/20-01-2017, 

ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2017. 

ΜΕΡΟΣ Α  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄αρ. 23976/2016 ΚΥΑ μετά την λήξη της χρήσης 2016 και εντός 

του 1ου τετραμήνου του 2017, ο Δήμος οφείλει να επανελέγξει τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισε 

τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσει σε αναμόρφωση του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά 

αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016, προκειμένου αυτός να 

καταστεί ρεαλιστικός.  Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει:  

1.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων Ι  (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 

2.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων ΙΙ  (ΚΑ 32) 

3.  Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  

4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 

 

1.Επαναυπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Εσόδων Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 

 Ο Δήμος επαναϋπολογίζει το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2017 για την 

ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων 

εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2017 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που 

πραγματοποίησε συνολικά ο Δήμος στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2015 ή 2016. 

Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ , στην 

ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2015 και το έτος 2016 κλείσει 

τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος του 2015.  

  Παραθέτουμε πίνακα με οικονομικά στοιχεία:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι , ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2016 

Κ.

Α. 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΣΟΔΩΝ I. 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2015 

ΣΤΙΣ 31/12/2015 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 

ΣΤΙΣ 31/12/2016 

ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 

ΕΣΟΔΑ ΣΤΟ Π/Υ ΤΟΥ 

2017 

01 

 ΠΡΟΣΟΔΟΙ 

ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

851.140,00 887.890,87 1.165.900,00 

02 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

7.553,00 300.407,55 14.270,00 

03 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚ

Α ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

17.356.255,00 16.961.862,84 17.356.255,00 

04 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

8.147.532,00 8.143.120,59 6.913.913,00 

05 
 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
754.309,00 676.592,50 523.500,00 

07 

 ΛΟΙΠΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 

774.412,00 771.869,95 777.126,00 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0,00 0,00 8.000,00 
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14 

ΔΩΡΕΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 

- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

0,00 0,00 0,00 

15 

 ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ – 

ΠΡΟ/ΜΑ – 

ΠΑΡ/ΛΑ 

1.203.470,00 1.409.746,04 1.397.000,00 

16 

 ΛΟΙΠΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 

381.588,00 383.300,38 2.048.100,00 

21 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 

ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ - 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

725.953,00 602.920,39 725.755,00 

22 

 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 

ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ- 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

302.638,00 190.749,35 290.600,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

OMAΔΑΣ Ι. 

30.504.850,00 30.328.460,46 31.220.419,00 

 
Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2015 = 30.504.850,00 € 

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

 

    Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2015 > Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2016     

    (30.504.850,00 > 

30.328.460,46) 

     

         

  Συνεπώς: Το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι = Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 

2015=30.504.850,00€ 

 

         

Το συνολικό άθροισμα των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2017 είναι 31.220.419,00 

και επειδή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 30.504.850,00 απαιτείται να προβούμε στην μείωση 

των Κ.Α. Εσόδων της ομάδας Ι τουλάχιστον κατά το ποσό των 715.569,00 (31.220.419,00  - 

30.504.850,00) 

 

Ύστερα από τον παραπάνω επαναυπολογισμό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι προβαίνουμε στις κάτωθι 

μειώσεις των ΚΑ εσόδων της ομάδας Ι προκειμένου αυτοί να είναι σε ρεαλιστικά επίπεδα: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0111.0004 και τίτλο «Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης  207.000 €, κατά  206.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 0452  και τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 

και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).» προϋπολογισμού δαπάνης 501.304 €, κατά  

60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α.  1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, 

άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης  700.000 €, κατά  100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 1613  και τίτλο «Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις» προϋπολογισμού δαπάνης  202.000 

€, κατά  200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  
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5. Κ.Α. 1694.0004  και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Δημοπρασίες ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης  400.000 

€, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α. 2112  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 

30.000 €, κατά  20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α. 2113  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης  

40.000 €, κατά  30.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 716.000,00 € 

Από τον επαναυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι μεταφέρεται από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό 

των 716.000,00 € 

 

2. Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 
 Ο Δήμος εγγράφει στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, 

επαναϋπολογίζει το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση 

την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑΕ 32 και 85 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο Δήμος στον ΚΑΕ 32 για τα 

έτη 2015 και 2016. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του 

επιτρεπόμενου ελάχιστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση 

του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑ Εσόδου 32 = 85.055.730,27 € 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑ Εξόδου 85 (00-8511.0001 & 20-8511.0001)  = 

82.188.000,00 € 

 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2016 : 2.562.186,62€ 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2015 : 2.486.998,00  € 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2016 > Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2015 

Συνεπώς το Ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ = Εισπράξεις στο 32 για το 2016 = 2.562.186,62 

  

Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 =   93.454.914,71€   (Διαμόρφωση ΚΑΕ 32 με ημερομηνία 31/12/2016) 

  

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στους ΚΑ 85 = Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 – Ανώτατο 

εισπραχθέν ποσό στους ΚΑ 32=  93.454.914,71- 2.562.186,62 =  90.892.728,09 €   

Επομένως: 

• Στους ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων του Π/Υ έτους 2017 πρέπει να γίνει συνολική αύξηση= 8.399.184,44 € 

(Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 στις 31/12/2016 – Εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 32 =  93.454.914,71        

– 85.055.730,27 = 8.399.184,44 € )              

   • Στους ΚΑ 85 εξόδων του Π/Υ έτους 2017 πρέπει να γίνει συνολική αύξηση τουλάχιστον έως  

8.704.728,09 € 

(Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στους ΚΑ 85 – Εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 85 =  90.892.728,09 € – 

82.188.000,00 €  =  8.704.728,09 € ) 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2017 για το ΚΑ Εσόδου 3211 = 700.948,32 € 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2017 για το ΚΑ Εξόδου 20-8511.0001 = 658.000,00 € 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2015: 18.901,00 € 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2016:  38.548,36 € 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2016 > Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2015 

Συνεπώς το Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στον ΚΑ 3211 για το έτος 2017 = 38.548,36 € 

Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 =1.055.113,01 € (Διαμόρφωση ΚΑ με ημερομηνία 31/12/2016) 
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Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στον ΚΑ 20-8511.0001 = Πραγματικό ποσό στον                  

ΚΑ 3211 – Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στον ΚΑ 3211 = 1.055.113,01 – 38.548,36 = 1.016.564,65 €      

Επομένως: 

• Στο ΚΑ 3211 εσόδου του Π/Υ έτους 2017 πρέπει να γίνει αύξηση στο ποσό των 354.164,69 € 

(Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 στις 31/12/2016 – Εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑ 3211 =  1.055.113,01– 

700.948,32 € =  354.164,69 €) 

• Στον ΚΑ 20-8511.0001 εξόδου του Π/Υ έτους 2017 πρέπει να γίνει αύξηση τουλάχιστον έως  358.564,65 

€  

(Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 – Εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 = 

1.016.564,65 € – 658.000 €=  358.564,65 €                                                                                                 

 

Ύστερα από τον παραπάνω επαναυπολογισμό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ προβαίνουμε στις κάτωθι 

αυξομειώσεις των ΚΑΕ 32 και 85: 

 

                                          ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 

700.948,32 €, κατά 354.164,69 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

 

                                               ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 658.000 €, κατά 359.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

  Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων στην ανταποδοτική υπηρεσία 

καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του κάτωθι Κ.Α. εξόδου κατά το ποσό των 4.835,31 € 

(359.000,00 – 354.164,69) 

                                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.236.276,24 €, κατά  

4.835,31 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 450.000 €, κατά  

5.394,03 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 280.000 €, κατά 

23.255,25 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης 110.000 €, κατά 

57.233,81 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 

9.592.051,68 €, κατά 1.300.884,81 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 4.001.286,85 

€, κατά 1.098.382,92 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 2.700.000 €, κατά 

459.218,46 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.400.000 €, κατά 453.230,95 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 650.000 €, 

κατά 103.552,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  
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9. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» προϋπολογισμού δαπάνης 

400.000 €, κατά 39.991,33 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

10. Κ.Α   3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  1.800.000 €, κατά  

573.441,65 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  11.135,31 €, κατά 

295.851,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

12. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 3.750.000 €, κατά 873.834,45 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού 

13. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.400.000 €, κατά 672.326,10 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

14. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.460.000 €, κατά 465.542,10 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού 

15. Κ.Α 3222.0005 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών διαφημίσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 

77.850,00 €, κατά 1,31 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

16. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» προϋπολογισμού δαπάνης 

5.600.000 €, κατά  1.942.728,36 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

17. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 1.280.000 €, κατά  

211.535,94 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ   8.576.405,04  € 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 3.140.000 €, κατά  

132.155,35  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.» προϋπολογισμού 

δαπάνης 770.000 €, κατά 32.734,64€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3219.0007 και τίτλο «Από  Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου (ΔΗ.ΦΟ ΔΩ.)» προϋπολογισμού 

δαπάνης 16.925.666,88 €, κατά 72.664,03 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.430.000 €, κατά 88.715,59 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης  

2.195.539,71 €, κατά   110.692,30  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού 

6. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» προϋπολογισμού δαπάνης 

76.121,36 €, κατά  3.221,96 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

7. Κ.Α 3222.0004 και τίτλο «Από πρόστιμα  ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.» προϋπολογισμού δαπάνης 16.802.881,25 €, 

κατά   65.369,46 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

8. Κ.Α 3222.0007 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 85.479,37 €, κατά 2.047,17 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.001.678,18 €, κατά 808,43  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

683.659,68 €, κατά  606,77 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
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προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» προϋπολογισμού δαπάνης 

239.318,70 €, κατά 22.341,13 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

12. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις» προϋπολογισμού 

δαπάνης 963.399,24 €, κατά  28,46 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 531.385,29 € 

 

                                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 81.530.000 €, κατά  8.345.730 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

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

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ Π/Υ 2017 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ (€) 

20-8511.0001 1.017.000 

00-8511.0001                                         
89.875.730 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑ 

85  90.892.730 

 
Από τον επαναυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ, μεταφέρεται από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 

300.710,25 € 

3. Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  

 Στον Π/Υ 2017, το συνολικό ποσό που προβλέφθηκε για το Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου Ρόδου 

(δηλαδή το ποσό που θα μεταφερόταν από την χρήση 2016 στη χρήση 2017), είναι 18.000.000,00. 

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 1/02-01-2017 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας, το 

διαμορφωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου κατά τις 31/12/2016 που μεταφέρθηκε τελικά στην 

χρήση 2017 είναι 30.728.252,22 €, αυξημένο κατά 12.728.252,22 € σε σχέση με το προϋπολογισθέν 

ποσό. Αναλυτικότερα παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕ

ΝΤΑ ΠΟΣΑ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 

παρελθόντων ετών 

4.313.000,00 3.153.188,79 

5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για 

επενδυτικές δαπάνες 

250.000,00 0,00 

5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 

δήμου 

0,00 6.251.197,67 

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 

έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 

παρελθόντων ετών 

2.531.000,00 6.112.533,55 

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 

έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες 
7.816.000,00 6.686.812,05 
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για επενδυτικές δαπάνες 

5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

(ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 

559.000,00 55.805,60 

5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 

έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 

δήμου 

2.531.000,00 8.468.714,56 

             ΣΥΝΟΛΟ 18.000.000,00 30.728.252,22 

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

χρηματικού υπολοίπου: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης  4.313.000,00 €, κατά 1.159.811,21 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 5112 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις 

προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης  250.000,00 €, κατά 250.000,00 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 

προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες » προϋπολογισμού δαπάνης 7.816.000,00 €, κατά 1.129.187,95        

€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» προϋπολογισμού δαπάνης  559.000,00 €, κατά 503.194,40 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.251.197,67 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών » προϋπολογισμού δαπάνης 2.531.000 €, κατά  3.581.533,55 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης  2.531.000,00 €, κατά 5.937.714,56 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Από την τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου, μεταφέρεται στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 

12.728.252,22 € 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

Η ανάγκη αναμόρφωσης όλων των ακόλουθων Κ.Α. δαπανών ΠΟΕ προέκυψε λόγω της αδυναμίας 

πρόβλεψης από τον μήνα Αύγουστο 2016 (μήνας κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2017) ακριβή ποσών των 

ανεξόφλητων δαπανών που θα προέκυπταν στις 31/12/2016, ανά Κ.Α. κατηγορίας δαπάνης και ανά 

υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν α) τα ανωτέρω, β) τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις του Π/Υ 2017 και 

τέλος γ) τις ανεξόφλητες δαπάνες έως 31.12.2016, εισηγούμαστε την ακόλουθη αναμόρφωση: 

 

Μείωση πιστώσεων 

1.  Κ.Α  00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 

50.000 €, κατά 45.422,83 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8115.0002 και τίτλο «Καταβολή επιδοτήσης αγοράς κατοικίας σε παραμεθόριες και 

προβληματκές περιοχές (αρθρ. 10 ν. 3320/05)» προϋπολογισμού  δαπάνης 12.000 €, κατά 12.000€ με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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3.  Κ.Α  00-8115.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  

δαπάνης 2.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού ατο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   1.500 €, 

κατά 1.500 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 00-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 3.000 €, κατά 3.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό , έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

6.  Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

15.000 €, κατά 12.076,87 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 

100.000 €, κατά 16.722,24 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 10-8114.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 €, κατά 1.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 180.000 €, κατά             

8.909,90 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 10-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, κατά 1.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 10-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες » 

προϋπολογισμού  δαπάνης  3.000 €, κατά 2.454,14 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 10-8132.0001 και τίτλο «Απόδοση Εργοδοτικών Εισφορών ΚΑΜΕΙΡΟΣ Α.Ε (ΤΑΞΥ, ΙΚΑ 

Ν.3081/09)» προϋπολογισμού  δαπάνης 12.000 €, κατά 12.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α 15-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  30.000 €, 

κατά 29.233,34 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

14.  Κ.Α 15-8115.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  

δαπάνης 10.000 €, κατά 2.962,95 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

15.  Κ.Α 15-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 2.500 €, κατά  2.500  € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης   150.000 €, κατά  125.001,58 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 15-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 500.000 € , κατά  304.130,49 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

18.  Κ.Α 30-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

30.000 €, κατά 30.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

19.  Κ.Α  30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 

300.000 €, κατά 241.208,24 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α  30-8114.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  200 €, κατά 44,60 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   280.000 

€, κατά 140.600,12 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.085.659,23 € , κατά  57.470,05 € με 

μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης 150.000 €, κατά 11.774,54€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

24.  Κ.Α  35-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  30.000€, 

κατά 7.459,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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25.  Κ.Α  35-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   5.000 €, κατά             

3.357,06 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α 35-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 € , κατά 60.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000  €, 

κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α 40-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης  

2.000 €, κατά 1.014,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

29.  Κ.Α 40-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   5.000 €, κατά 4.639,19 € 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

30. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 € , κατά 26.871,09 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

31.  Κ.Α 61-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

3.000 €, κατά 2.744,56 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

32. Κ.Α 61-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης  

8.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

33. Κ.Α 61-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000 € ,κατά 65.382,12 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

34.  Κ.Α 62-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

5.000 €, κατά 5000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

35. Κ.Α 62-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

3.000 €, κατά 3.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

36. Κ.Α 62-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 € , κατά  40.138,06 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

37.  Κ.Α  64-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά  50.000           € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

38. Κ.Α 64-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 800.000 € , κατά 338.265,41 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

39. Κ.Α 64-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

40. Κ.Α 69-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 € , κατά 60.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

41.  Κ.Α 70-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

5.000 €, κατά 4.131,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 1.953.013,38 € 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-8115.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  δαπάνης 

113,90 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 10-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.417,64 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 15-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  11.600 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 40-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 13.706,96€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 70-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 54.003,57 € , με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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Αύξηση πιστώσεων  

1.  Κ.Α  00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.200  €, 

κατά 8.390,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

80.000 €, κατά 102.168,05 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 €, κατά    21.342,94 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  500.000 €, κατά  

116.258,11€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 00-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 €, κατά   111.805,65 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000  €, 

κατά 61.720,47 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   100.000 €, 

κατά 21.727,74 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  100.000 €, κατά 120.890,26 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

9.  Κ.Α 15-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

10.000 €, κατά 11.400 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 15-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης  

5.000 €, κατά  205,30 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

11.  Κ.Α  15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   80.000 €, κατά    

140.519,22 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   10.000 €, 

κατά 55.814,82 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α 30-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  10.000  €, 

κατά 5.935,07 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 30-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης   60.000 €, κατά   2.877,94€ 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης   50.000 €, κατά  57.111,66 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α 35-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 

1.000 €, κατά 22.424,15 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   10.000 €, 

κατά  37.092,73 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

18. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 11.067,36 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

19. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   3.000 €, 

κατά 1.234,63 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες  » 

προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, κατά 182.578,16 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 45-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   5.000 €, 

κατά 2.999,09 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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22. Κ.Α 62-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες » 

προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, κατά 4.126,59 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α 70-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000  €, 

κατά 23.861,85 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 

40.000 €, κατά 74.869,02 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α 70-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, κατά             

3.765,72 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   200.000 

€, κατά  65.486,19 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, κατά 57.084,81 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  1.406.599,60 € 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ  20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

Μείωση πιστώσεων 

1.  Κ.Α  20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης  

150.000 €, κατά  51.451,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   10.000 €, 

κατά 8.825,52 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 60.277,12 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 150,80 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  113.940,77  

€, κατά 2.233,72 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 70.000 €, κατά  84.755,52 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ   87.140,04  € 

 

*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας 

καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 26.862,92 € 

(87.140,04 – 60.277,12) 

 

Μείωση πιστώσεων 

1.  Κ.Α  20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  3.236.276,24 €, κατά 

26.862,92 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, μεταφέρεται στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το 

ποσό των 546.413,78 € 

Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση το υπόλοιπο διαμορφώνεται ως εξής: 
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 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

     

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ +12.728.252,22 

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ 81 +546.413,78 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι -716.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ -300.710,25 

     

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  12.257.955,75 

 
ΜΕΡΟΣ Β 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής 

διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που 

αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων 

προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον 

προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού 

(άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται 

η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού 

προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα 

χαρακτήρα. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0026 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

98.000,00 €, κατά 98.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Λόγω της ένταξης της παραπάνω δαπάνης στο ΕΣΠΑ (Απόφαση ένταξης: 

5690/23-12-2016) (ΑΔΑ: 6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3). Έγινε ισόποση μείωση και στον αντίστοιχο ΚΑ εξόδου 61-

7132.0001 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1314.0006 και τίτλο «Κατασκευή κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι» προϋπολογισμού  

δαπάνης 28.430,26€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. (Αναγγελία πίστωσης 5722/12-01-2017 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ).  Το έξοδο 

είχε εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α. 15-7311.0002 

2. Κ.Α 1323.0002 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''MOTIVATE''» προϋπολογισμού δαπάνης 

151.257,50 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού 

και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 00-6495.0016 και 10-6422.0004                         

3. Κ.Α 1323.0003 και τίτλο «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''BLUEISLANDS''» προϋπολογισμού δαπάνης 

190.981,74 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού 

και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή εξόδων στους Κ.Α.    00-6495.0017 και 10-6422.0005                         

4. Κ.Α 1328.0109 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

105.385,44 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών. (Απόφαση ένταξης: 5690/23-12-2016) (ΑΔΑ: 6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3) Έγινε ισόποση συνολική 

εγγραφή στους Κ.Α. εξόδου 61-7341.0022 έως 61-7341.0025 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0027 και τίτλο «Κατασκευή κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 943.927,00 €, κατά 28.086,74 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
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έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους 

Κ.Α. εξόδου 62-6112.0002 και 62-7135.0003 

2. Κ.Α 4111.0001 και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  800.000 €,  κατά 500.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8211.0001 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0016 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "MOTIVATE"» προϋπολογισμού  δαπάνης 

134.257,50€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

2. Κ.Α 00-6495.0017 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "BLUEISLANDS"» προϋπολογισμού  δαπάνης 

175.581,74 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

3. Κ.Α 10-6041.0004 και τίτλο «Αμοιβή πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑ.Λ.» προϋπολογισμού  δαπάνης 

20.655,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την πληρωμή της πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Λ. 

4. Κ.Α 10-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης 

10.901,25 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών της πρακτικής άσκησης των 

μαθητών ΕΠΑ.Λ. 

5. Κ.Α 10-6422.0004 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για τις 

ανάγκες του προγράμματος "MOTIVATE"» προϋπολογισμού  δαπάνης 17.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

6. Κ.Α 10-6422.0005 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για τις 

ανάγκες του προγράμματος "BLUEISLANDS"» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.400 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

7. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. Προμηθειών.  

8. Κ.Α 10-6635.0001.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. Προμηθειών.  

9. Κ.Α 10-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 15-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για την καταβολή 

αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, αποσπασμένου σε βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του Δήμου 

Ρόδου. 

11. Κ.Α 15-6142.0007 και τίτλο «Έλεγχος, αποτύπωση – ανασχεδιασμός και κοστολόγηση για την 

πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Προκειμένου ο Δήμος 

Ρόδου να προβεί σε νομιμοποίηση της λειτουργίας των παιδικών χαρών και σε δημιουργία νέων. 

12. Κ.Α 15-6694.0001 και τίτλο «Προμήθεια παιχνιδιών και εκπαιδευτικού υλικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 24.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

13. Κ.Α 15-7133.0009 και τίτλο «Είδη εστίασης παιδικών σταθμών» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

14. Κ.Α 15-7133.0008.0001 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών ΔΕ Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. Προμηθειών. 

15. Κ.Α 15-7133.0008.0002 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

16. Κ.Α 15-7133.0008.0003 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου)» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
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17. Κ.Α  15-7135.0008  και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων (καμερών) ασφαλείας στο 

κτήριο στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου στους 

Αγίους Αποστόλους» προϋπολογισμού δαπάνης 3.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, για λόγους ασφάλειας των γυναικών. 

18. Κ.Α 30-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για την καταβολή 

αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, αποσπασμένου σε βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του Δήμου 

Ρόδου. 

19. Κ.Α 30-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α 35-6262.0004 και τίτλο «Συντήρηση και καθαρισμός παρτεριών» προϋπολογισμού δαπάνης 

20.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

21. Κ.Α 35-6262.0007 και τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινοχρήστων χώρων έτους 

2017» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

22. Κ.Α 40-7421.0010 και τίτλο «Αποζημίωση της Δικαιούχου Τσαμπίκας – Ευαγγελίας Παναγούλια με 

την Επανεπιβολή Απαλλοτρίωσης μετά την Άρση Απαλλοτρίωσης με Δικαστική Απόφαση των κ.μ. 505 και 

505
Α
 Γαιών Τριαντών» προϋπολογισμού δαπάνης 285.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

23. Κ.Α 40-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 61-7341.0022 και τίτλο «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 98.400 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

25. Κ.Α 61-7341.0023 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής Ρόδου 

(εξοπλισμός γραφείου)» προϋπολογισμού δαπάνης 5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

26. Κ.Α  61-7341.0024  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης για Βρεφονηπιακό Σταθμό 

Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 255,44 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

27. Κ.Α  61-7341.0025 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή για Βρεφονηπιακό Σταθμό 

Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.230,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

28. Κ.Α 62-6112.0002 και τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 13.379,34 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

29. Κ.Α 62-7135.0003 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας στο Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 14.707,40€, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.                       

30. Κ.Α 70-6672.0010 και τίτλο «Προμήθεια κινητήρα για συμπυκνωτή απορριμμάτων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 85.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού και Μηχανημάτων, υπάρχει άμεση ανάγκη λόγω καταστροφής του παλαιού.  

31. Κ.Α 70-7413.0010 και τίτλο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με χρήση 

χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  24.180 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης. 

32. Κ.Α 70-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης 500.000,00 €, κατά 

1.000.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» προϋπολογισμού  

δαπάνης 15.000 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  
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3. Κ.Α 00-6423 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, 

κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-6431.0001 και τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά 7.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  

5. Κ.Α 00-6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» προϋπολογισμού  

δαπάνης  8.000 €, κατά 7.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τουρισμού  

6. Κ.Α 00-6442.0001 και τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  10.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τουρισμού  

7. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000.000  €, κατά 1.700.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 00-6495.0003 και τίτλο «Δαπάνη για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 00-6495.0004 και τίτλο «Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ» προϋπολογισμού  δαπάνης 500.000 €, κατά 

200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 00-6495.0006 και τίτλο «Οφειλές προς Ι.Κ.Α δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ρόδου, 

που έχουν καταργηθεί» προϋπολογισμού  δαπάνης 150.000,00 €, κατά 400.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 00-6823.0001 και τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000 €, κατά 

100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

12.  Κ.Α 00-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  δαπάνης  30.000  €, κατά 300.000 

€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000.000 €, κατά 

5.000.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 10-6232.0001 και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 450.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 10-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 6.000 €, κατά 6.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

16.  Κ.Α. 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 192.000 €, κατά  450 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, 

αποσπασμένου σε βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου. 

17. Κ.Α 15-6471.0002 και τίτλο «Εκδηλώσεις για απόδημους Ροδίους» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.000 €, 

κατά 3.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  

18. Κ.Α 15-6611.0002 και τίτλο «Προμήθεια παιδικών βιβλίων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, κατά 

9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

19. Κ.Α 15-6699.0002 και τίτλο «Είδη ιματισμού (πετσέτες, σεντόνια, κουρτίνες)» προϋπολογισμού 

δαπάνης 5.000 €, κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών. 

20. Κ.Α. 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 

432.000 €, κατά  450 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, για την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, αποσπασμένου σε 

βουλευτικό γραφείο, υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου. 

21. Κ.Α 64-8262 και τίτλο «Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 350.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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22. Κ.Α 64-8263 και τίτλο «Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης 

(ν.4314/2014).» προϋπολογισμού  δαπάνης 180.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α 70-6323.0001 και τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 €, κατά 

50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 70-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  7.000 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  

25. Κ.Α 70-6471.0001 και τίτλο «Διοργάνωση παγκόσμιας ημέρας τουρισμού» προϋπολογισμού  δαπάνης  

6.000 €, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τουρισμού  

26. Κ.Α 70-6471.0003 και τίτλο «Διοργάνωση ημέρας γαστρονομίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 €, 

κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού  

27. Κ.Α 70-6471.0004 και τίτλο «Διοργάνωση Press Trips και Fam Trips» προϋπολογισμού  δαπάνης  

2.000 €, κατά 8.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τουρισμού  

-Σε εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4387/16 για την επιβολή της εργοδοτικής  

συνταξιοδοτικής εισφοράς των τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., προβαίνουμε στις παρακάτω αυξήσεις 

των Κ.Α. 

28. Κ.Α 00-6053.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 35.200 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

29. Κ.Α 10-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

720.000 €, κατά 170.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

30. Κ.Α 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

105.600 €, κατά 30.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

31. Κ.Α 20-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

348.000 €, κατά 75.000  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας, 

προβαίνουμε σε ισόποση μείωση του Κ.Α. 20-6211.0001 

32. Κ.Α 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

432.000 €, κατά 85.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

33. Κ.Α 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

153.600 €, κατά  25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

34. Κ.Α 40-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

126.000 €, κατά  25.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

35. Κ.Α 45-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

24.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

36. Κ.Α 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Λοιπών Υπηρεσιών» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 366.000 €, κατά 75.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

37. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 

παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 800.000 €, κατά 500.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, λόγω των παραπάνω αυξήσεων των 

εργοδοτικών εισφορών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4111.0001 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-7133.0007 και τίτλο «Ηλεκτρικές οικιακές μικροσυσκευές για τους παιδικούς σταθμούς, κτλ 

(μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρική σκούπα, αποχυμωτές, κτλ)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 €, κατά 10.000 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
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2. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 3.236.276,24 €, κατά 

75.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, λόγω της ισόποσης αύξησης του Κ.Α.                  20-

6051.0001 

3. Κ.Α 61-7132.0001 και τίτλο «Προμήθεια σχολικού λεωφορίου για βρεφονηπιακό σταθμό τοπικής 

κοινότητας Σορώνης Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 98.400 €, κατά 98.400 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών. Η εν λόγω δαπάνη 

έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Έγινε ισόποση μείωση και στον αντίστοιχο ΚΑ εσόδου 1322.0026 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6739.0001 και τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων για κάλυψη δράσεων 

πυροπροστασίας από τα έσοδα της πολιτικής προστασίας 2017» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 

5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6474.0001 και τίτλο «Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων για τα πυροσβεστικά κλιμάκια 

‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000 € 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0713.0001 και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης 55.000        € κατά 1.000€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Εγγράφεται 

ισόποση πίστωση στον ΚΑ 0718.0006  

2. Κ.Α 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).» προϋπολογισμού 

δαπάνης 17.300.255 € κατά 60.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. προσόδων. Εγγράφεται ισόποση πίστωση στον ΚΑ 2111.0002 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 61.000 € 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0718.0006 και τίτλο «Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή ζώων συντροφιάς» 

προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προσόδων.  

2. Κ.Α. 2111.0002 και τίτλο «Έσοδα υπηρεσίας αεροδρομίου» προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προσόδων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:   61.000,00 € 

Αναμόρφωση για εγγραφή ΚΑ επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  

Με την υπ΄αρ. 24984/2-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

(ΑΔΑ:7ΣΑΠ465ΦΘΕ-ΤΙΤ), ο Δήμος Ρόδου επιχορηγείται για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων του προς τρίτους με το ποσό των  5.932.983,23 €. 

Από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι το υπόλοιπο προς χρηματοδότηση ποσό, προς τον Δήμο 

Ρόδου για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων είναι 4.928.873,35 €. 

Με την παρούσα αναμόρφωση εγγράφεται το υπόλοιπο των υποχρεώσεων του Δήμου, οι οποίες έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι σήμερα, προκειμένου να διατηρείται σε ρεαλιστικά μεγέθη ο 

προϋπολογισμός.  

Το υπόλοιπο της επιχορήγησης θα εγγραφεί σε επόμενη αναμόρφωση με την δημιουργία νέων 

ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς ένταξη. 

 Αναλυτικότερα γίνονται οι κάτωθι εγγραφές: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 3.619.893,97 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 3.619.893,97€   (Ισόποση συνολική εγγραφή εξόδων) 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 



   

 23 

1.  Κ.Α  00-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.133,63 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α 00-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

151.413,59 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

2.843,55 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-8314.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  21.967,94 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 00-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  521.612,07 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 00-8317.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 349.124,83 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 10-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης 138.093,82 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

8.  Κ.Α 10-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

2.923,13 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 10-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

28.003,10 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 10-8315.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  

δαπάνης 113,90 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 10-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  166.681,66 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 10-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

51.987,33 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α 10-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  113.891,90 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 10-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.417,64 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 10-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  545,86 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

16.  Κ.Α  15-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  766,66 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

17.  Κ.Α 15-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

21.400 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

18. Κ.Α 15-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 

4.623,62 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

19. Κ.Α 15-8315.0006 και τίτλο «Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών» προϋπολογισμού  

δαπάνης 7.037,05 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α 15-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  23.895,83 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 15-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   4.710,80 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α 15-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  129.217,47 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α 20-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  23.335,18 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 20-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

60.269,60 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α 20-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  150,80 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α 20-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης  647,48 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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27. Κ.Α 20-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  58.057,22 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α 30-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  3.259,66 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

29. Κ.Α 30-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

57.162 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

30. Κ.Α 30-8314.0001  και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  155,40 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

31. Κ.Α 30-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  57.325,84 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

32. Κ.Α 30-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

116.854,20 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

33. Κ.Α 30-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  77.564,94 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

34. Κ.Α 30-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  945.524,93 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

35. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  110.702,38 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

36. Κ.Α 35-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

2.708,16 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

37. Κ.Α 35-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.642,94 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

38. Κ.Α 35-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   4.464,53 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

39. Κ.Α 35-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  6.254,55 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

40. Κ.Α 40-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

986,00 € ,με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

41. Κ.Α 40-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  360,81 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

42. Κ.Α 40-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.533,58 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

43. Κ.Α 40-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  9.049,52 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

44. Κ.Α 40-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  83.062,44 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

45. Κ.Α 45-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού δαπάνης   7.999,09 

€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

46. Κ.Α 70-8311.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  416,47 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

47.  Κ.Α 70-8312.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

869,00 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

48. Κ.Α 70-8313.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

98.176,82 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

49. Κ.Α 70-8315.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.979,28 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

50. Κ.Α 70-8316.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

125.010,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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51. Κ.Α 70-8321.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 1.488,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

52. Κ.Α 70-8322.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  11.477,77 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 3.619.893,97€ (Ισόποση εγγραφή εσόδου) 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.660.284,73 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά   

1.264.249,76 €  και το τελικό αποθεματικό είναι  2.924.534,49 € 

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

 

 

ΕΣΟΔΑ    217.721.007,53 

 

ΕΞΟΔΑ    214.796.473,04                

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

      2.924.534,49 

Το αποθεματικό ( Κ.Α. 9111)  του Δήμου Ρόδου δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων που είναι 

εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό έτους 2017 (Άρθρο 161 παρ. 3 του Ν. 3463/2006), σύμφωνα με τα 

κάτωθι: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017                                          

(Άρθρο 161 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ = 59.103.854,40 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ= 5% 59.103.854,40 =2.955.192,72 €  

Τρέχων αποθεματικό: 2.924.534,49 € 

Τρέχων αποθεματικό  < Ανώτατο όριο αποθεματικού» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου κ. Διακοσταματίου Σάββα και  της Δ/ντριας 

Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής ) 

 
    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/4142/20-01-2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την υπ’ αρ. 23976/2016 ΚΥΑ 

 Το άρθρο 161 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

      Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,  

και, Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα 

ληφθεί σχετική απόφαση. 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                                                      Απόφ. Αρ. 20/2017 (Α.Δ.Α: 6ΖΛΙΩΡ-0ΘΦ)   

Ορισμός μελών στις επιτροπές διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 

έτους 2017, σύμφωνα με τον Νέο Νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016)  
 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου,με αρ. πρωτ.:2/2626/16-1-2017) 
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O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, 

της Δ/νσης Οικονομικών, με  αρ. πρωτ. 2/2626/16-1-2017 και του συνημμένου αυτού, για τον ορισμό των 

μελών στις επιτροπές διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου έτους 2017, σύμφωνα με 

τον Νέο Νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016), ως κατωτέρω: 

 

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

      Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν εφαρμογής του νέου Νόμου 4412/2017 για τις δημόσιες συμβάσεις, 

πρέπει να ορισθούν οι επιτροπές διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2017. 

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 του άρθρο 221 του Ν.4412/16 (Νέος Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και προμηθειών του 

Δημοσίου) 

 του άρθρο 72 του Ν. 3463/2006 

 το Ν. 3852/10 

σας αποστέλλουμε τις επιτροπές διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και  αιτούμαστε 

την έγκριση και τον ορισμό μελών (3 τακτικών και 3 αναπληρωματικών) από την ΟΕ, μέχρι και τις 

31/12/2017, ως το συνημμένο πρακτικό» 

 
(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 Το άρθρο 221 του Ν.4412/16 (Νέος Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και προμηθειών του 

Δημοσίου) 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3463/2006 

 το Ν. 3852/10 

σας αποστέλλουμε προς έγκρισή σας τις κάτωθι επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών για την προμήθεια 

υλικών και υπηρεσιών με ισχύ μέχρι και τις 31/12/2017.  

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 

2017 

1: Επιτροπή για προμήθεια υλικών  

       Τακτικά μέλη: 

 Αφαντενός Νίκος (Προμήθειες-Πρόεδρος) 

 Μανώλης Κανάκας (Προμήθειες) 

 Γεράσιμος Αντωνάτος (Προμήθειες) 

       Αναπληρωματικά μέλη: 

 Διακολιός Βασίλης (Τεχνικές Υπηρεσίες) 

 Μυλωνάς Δημήτρης(Προμήθειες) 

 Μωραίτης Βασίλης (Ταμείο) 

2: Επιτροπή για παροχή υπηρεσιών  

       Τακτικά μέλη: 

 Μαράκα Ελένη (Προμήθειες) -Πρόεδρος 

 Κακάκη Υπακοή (Προμήθειες) 

 Κρητικού Άννα Λαμπράκη(Προμήθειες) 

       Αναπληρωματικά μέλη: 

 Αφαντενός Νίκος(Προμήθειες-Πρόεδρος) 

 Μανώλης Κανάκας (Προμήθειες) 
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 Γεράσιμος Αντωνάτος (Προμήθειες) 

3: Επιτροπή για μίσθωση μηχανημάτων 

       Τακτικά μέλη: 

 Μάτσης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 

 Αλαφάκης Γιάννης (Καθαριότητα) 

 Ανθούλας Κυριάκος (Καθαριότητα) 

       Αναπληρωματικά μέλη: 

 Πίτσης Νίκος 

 Κατσαρού Αντιόπη 

 Πανενιώτης Σεβαστιανός 

4: Επιτροπή προσφυγών σε διαγωνισμούς 

Τακτικά μέλη: 

 Γονιδάκης Αντώνης (Πρόεδρος) 

 Ανθούλας Κυριάκος (Καθαριότητα) 

 Κυπριώτης Δημήτρης (Δνση Παιδείας) 

       Αναπληρωματικά μέλη: 

 Μυλωνάς Δημήτρης 

 Τριανταφύλλου Στάθης 

 Καλογήρου Παρασκευή 

 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου και του 

Προϊσταμένου τμήματος Προμηθειών κ. Αντωνάτου Γεράσιμου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την  εισήγηση του τμήματος Προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2/2626/16-1-2017 και του συνημμένου 

του,  

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,  

 το Ν. 3463/2006, 

 Το άρθρο 221 του Ν.4412/16 (Νέος Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και προμηθειών του 

Δημοσίου) 

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών διενέργειας, 

διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμών για το έτος 2017, όπως ακριβώς προβλέπεται, ως κατωτέρω: 

1.  Επιτροπή για προμήθεια υλικών  

       Τακτικά μέλη: 

 Αφαντενός Νίκος (Προμήθειες-Πρόεδρος) 

 Μανώλης Κανάκας (Προμήθειες) 

 Γεράσιμος Αντωνάτος (Προμήθειες) 

       Αναπληρωματικά μέλη: 

 Διακολιός Βασίλης (Τεχνικές Υπηρεσίες) 

 Μυλωνάς Δημήτρης(Προμήθειες) 

 Μωραίτης Βασίλης (Ταμείο) 

2.     Επιτροπή για παροχή υπηρεσιών  

       Τακτικά μέλη: 

 Μαράκα Ελένη (Προμήθειες) -Πρόεδρος 

 Κακάκη Υπακοή (Προμήθειες) 

 Κρητικού Άννα Λαμπράκη(Προμήθειες) 
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       Αναπληρωματικά μέλη: 

 Αφαντενός Νίκος(Προμήθειες-Πρόεδρος) 

 Μανώλης Κανάκας (Προμήθειες) 

 Γεράσιμος Αντωνάτος (Προμήθειες) 

3.  Επιτροπή για μίσθωση μηχανημάτων 

       Τακτικά μέλη: 

 Μάτσης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 

 Αλαφάκης Γιάννης (Καθαριότητα) 

 Ανθούλας Κυριάκος (Καθαριότητα) 

       Αναπληρωματικά μέλη: 

 Πίτσης Νίκος 

 Κατσαρού Αντιόπη 

 Πανενιώτης Σεβαστιανός 

4.  Επιτροπή προσφυγών σε διαγωνισμούς 

Τακτικά μέλη: 

 Γονιδάκης Αντώνης (Πρόεδρος) 

 Ανθούλας Κυριάκος (Καθαριότητα) 

 Κυπριώτης Δημήτρης (Δνση Παιδείας) 

       Αναπληρωματικά μέλη: 

 Μυλωνάς Δημήτρης 

 Τριανταφύλλου Στάθης 

 Καλογήρου Παρασκευή 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                                   Απόφ. Αρ. 21/2017 (Α.Δ.Α: ΩΧΧΖΩ1Ρ-ΣΟΤ)  

Έγκριση πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος Δημόσιου Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών του 

Δήμου Ρόδου».  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 

2/3348/17-1-2017) 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/3348/17-01-2017, δια της οποίας 

κοινοποιούνται τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

για την «προμήθεια εφαρμογών λογισμικών του Δήμου Ρόδου έτους 2016».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για 

τη διεξαγωγή του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια 

εφαρμογών λογισμικών του Δήμου Ρόδου έτους 2016» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.» 

  
(Ακολουθεί  υπογραφή του Αντιδημάρχου κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια εφαρμογών 

λογισμικών του Δήμου Ρόδου». 

Στη Ρόδο στις 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 381/2016 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 
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προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικών προσφορών, του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 

συστήματος 30221 του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη μειοδότη της «προμήθειας εφαρμογών λογισμικών του 

Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.894,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε 

η μελέτη του με την απόφαση 495/2016 της Οικονομικής Επιτροπής. Προκηρύχθηκε με την 5812/2016 

Απόφαση του Δημάρχου και δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, σε εφημερίδες, ΦΕΚ, στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 13/12/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/104812/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΔΣ 

(αποφ. 472/2016).  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις  15:00μ.μ. την 05/01/2017, απέστειλε εγκαίρως 

ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, προσφορά η κάτωθι εταιρεία: 

 Ν. Κυπριώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 48505. 

Η εταιρεία επίσης προσκόμισε τα δικαιολογητικά  και τις υπεύθυνες δηλώσεις στο τμήμα προμηθειών, 

εντός της προθεσμίας που όριζε η διακήρυξη και δη  στις 05-01-2017. 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών (τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00) στις 12/01/2017, η επιτροπή 

διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου προσφοράς της διαγωνιζομένης εταιρείας 

όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη:  

α)  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  

Β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ορίζοντας ρητά την επωνυμία του και το αντικείμενο των  

δραστηριοτήτων που ασκεί. 

γ)   Εγγυητική συμμετοχής 

δ)   Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 

ε)   Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ισχύ της προσφοράς, την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, και την 

ακρίβεια και αλήθεια της προσφοράς. 

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη.Ο έλεγχος έγινε 

ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει: 

Η ανωτέρω εταιρεία να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού  δηλαδή το άνοιγμα της  τεχνικής 

της προσφοράς. 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα της  τεχνικής προσφοράς, το οποίο έγινε στις 

13/01/2017 και ολοκληρώθηκε στις 16/01/2017 με την συνδρομή των συναδέλφων της Δ/νσης 

Πληροφορικής λόγω των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για τον έλεγχο αυτό, όπου και διαπιστώθηκαν 

τα εξής: 

Η εταιρεία Ν. Κυπριώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.  καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στην 

διακήρυξη κι επομένως περνά στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το άνοιγμα της 

οικονομικής προσφοράς που θα γίνει σήμερα στις 16/01/2017 και ώρα 12.00π.μ.» 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας  Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια εφαρμογών λογισμικών του 

Δήμου Ρόδου» 
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Στη Ρόδο στις 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 381/2016 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της   εταιρείας Ν. Κυπριώτης & 

ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 48505 μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς της εν λόγο εταιρείας στην από 16/01/2017 συνεδρίαση της 

Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με 

συστημικό αριθμό 30221 του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη μειοδότη της «προμήθειας εφαρμογών λογισμικών 

του Δήμου Ρόδου, κατά την οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα έγγραφα συμμετοχής και η τεχνική 

προσφορά ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών στις 12.00 μ.μ. στις 

16/01/2017, η επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου οικονομικής 

προσφοράς της εταιρείας  Ν. Κυπριώτης & ΣΙΑ Ε.Ε., όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1. 
48761000-0 

Πακέτα λογισμικού 

προστασίας από ιούς 

700 8,68 6,7 

 

 

 

4.690,00 

56 48612000-1 

Σύστημα διαχείρισης 

βάσης δεδομένων 

4 

1.035,46 

795 

 

 

3.180,00 

57 48612000-1 

Σύστημα διαχείρισης 

βάσης δεδομένων 

50 

252,39 

190 

 

 

9.500,00 

58 48621000-7 

Λειτουργικά συστήματα 
12 

1.018,44 
790 

 

9.480,00 

59 48624000-8 

Λειτουργικά συστήματα 
200 

44,66 
33 

 

6.600,00 

60 48900000-7 

Πακέτα λογισμικού 

αυτοματισμών γραφείου 

100 

165,17 

133 

 

 

13.300,00 

61 48624000-8 

Λειτουργικά συστήματα 
145 

193,44 
150 

 

21.750,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  68.500,00 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%  16.440,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  84.940,00 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά της εταιρείας  Ν. Κυπριώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.,  επειδή οι τιμές 

της ανωτέρω προσφοράς είναι κατώτερες από τις τιμές της μελέτης η οποία δεν παρουσιάζει 

σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη (έρευνα αγοράς), κι 

επίσης η επιτροπή ζήτησε από την συγκεκριμένη εταιρεία στοιχεία από συμβάσεις της με άλλους 

φορείς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ για παρόμοια είδη και έκρινε ότι η προσφορά της είναι 

συμφέρουσα (σύμβαση ΔΟΠ Ρόδου ΑΔΑ:69ΗΠΟΡΘ5-ΞΒ3).  

2. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για την προμήθεια των συγκεκριμένων λογισμικών με α/α: 1, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, στην εταιρεία  Ν. Κυπριώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. με τιμή άνευ ΦΠΑ 68.500,00€ ήτοι 

με ΦΠΑ 24%, 84.940,00€. 
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3. Να κηρυχθεί η διαδικασία για τις υπόλοιπες εφαρμογές λογισμικών της μελέτης άγονη.» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αρ. 2/3348/17-01-2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιούνται τα από 16/01/2017 πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 Την με αριθμό 495/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι 

διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών»  

 Την απόφαση 1758/2016 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών του Δήμου Ρόδου»,  

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για την προμήθεια των 

λογισμικών με α/α 1, 56, 57, 58, 59, 60, 61  στην εταιρεία “Ν.ΚΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, με τιμές άνευ 

Φ.Π.Α. 68.500,00€, ήτοι με  Φ.Π.Α. 24%  84.940,00€, ως κάτωθι: 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1. 
48761000-0 

Πακέτα λογισμικού 

προστασίας από ιούς 

700 8,68 6,7 

 

 

 

4.690,00 

56 48612000-1 

Σύστημα διαχείρισης 

βάσης δεδομένων 

4 

1.035,46 

795 

 

 

3.180,00 

57 48612000-1 

Σύστημα διαχείρισης 

βάσης δεδομένων 

50 

252,39 

190 

 

 

9.500,00 

58 48621000-7 

Λειτουργικά συστήματα 
12 

1.018,44 
790 

 

9.480,00 

59 48624000-8 

Λειτουργικά συστήματα 
200 

44,66 
33 

 

6.600,00 

60 48900000-7 

Πακέτα λογισμικού 

αυτοματισμών γραφείου 

100 

165,17 

133 

 

 

13.300,00 

61 48624000-8 

Λειτουργικά συστήματα 
145 

193,44 
150 

 

21.750,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  68.500,00 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%  16.440,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  84.940,00 

 
Γ) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τις υπόλοιπες εφαρμογές λογισμικών της μελέτης. 
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ΘΕΜΑ 6o                                                                  Απόφ. Αρ. 22/2017 (Α.Δ.Α: Ω9Α1Ω1Ρ-3ΞΥ)   

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 650 ευρώ στον Κ.Α. 00-6421 για την πραγματοποίηση 

ταξιδίου της Αντιδημάρχου Τουρισμού κ.Μαρίζας Χατζηλαζάρου στις 25 Ιανουαρίου 2017 

έως 28  Ιανουαρίου 2017 στην Αθήνα  για τη συμμετοχή της στην τελετή απονομής του 

τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2019 καθώς και για 

προγραμματισμένες συναντήσεις με το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ε.Ο.Τ., με 

εμπειρογνώμονες και την Ένωση Λιμένων Ελλάδος για θέματα θαλάσσιου Τουρισμού.  

(Εισήγηση Δ/νσης Τουρισμού Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/4041/20-1-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τουρισμού με 

αριθμ. πρωτ. 2/4041/20.01.2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«Θέμα: «Αίτημα μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και 

Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου στην Αθήνα από Τετάρτη 25 Ιανουαρίου έως 

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 προκειμένου να παραστεί στην τελετή απονομής του τίτλου της 

Γαστρονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2019 καθώς και για προγραμματισμένες 

συναντήσεις με το υπουργείο Τουρισμού τον ΕΟΤ καθώς και με εμπειρογνώμονες και την Ένωση 

Λιμένων Ελλάδος για θέματα Θαλάσσιου Τουρισμού » 

Μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου  

πρόκειται να συμμετέχει μέσω της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων 

κυρίας Μαρίζας Χατζηλαζάρου  στην τελετή απονομής του τίτλου European Region of Gastronomy στο 

ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017. Την Πέμπτη 26-1-2017 θα έχει συνάντηση 

στον ΕΟΤ με την Γενική Διεύθυνση Προβολής για τη συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις και σε δράσεις 

προβολής καθώς και με δύο εμπειρογνώμονες της κρουαζιέρας για την επικαιροποίηση του έντυπου 

οδηγού και για δράσεις προώθησης. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχει συνάντηση στο Υπουργείο 

Τουρισμού για το θέμα των Πηγών Καλιθέας και για θέματα που έχουν να κάνουν με προγράμματα 

σπουδών στον Τουρισμό.  

Για το λόγο αυτό παρακαλώ όπως εγκρίνετε την έγκριση της διάθεσης πίστωσης, της έγκρισης δαπάνης και 

της ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 650€ για την μετακίνηση μου αεροπορικώς, τη διαμονή μου 

και την αντίστοιχη αποζημίωση κατά την διάρκεια των ημερών αυτών εις βάρος του αντίστοιχου ΚΑΕ 00-

6421 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. 

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας εξόδων» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων Δήμου 

Ρόδου). 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/4041/20-1-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τουρισμού 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016 και την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου Οικονομικών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2017, που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό 

Κ.Α. η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου Οικονομικών, 

ως ακολούθως: 
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

 

 

1 

 

 

Οδοιπορικά  

 

 

00-6421 

Τη δέσμευση  πίστωσης ύψους  650,00 € 

(εξακοσίων πενήντα ευρώ) σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6421 του προϋπολογισμού έτους 

2017 για «Έξοδα μετακίνησης και 

αποζημίωση της Αντιδημάρχου κας Μαρίας 

Χατζηλαζάρου, προκειμένου να μετακινηθεί 

στην Αθήνα  από 25/01/2017 έως 28/1/2017 

για να συμμετάσχει α) στην τελετή απονομής 

του τίτλου Γαστρονομικής Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου για το 2019, β) σε 

προγραμματισμένες συναντήσεις με το 

Υπουργείο Τουρισμού και γ) τον Ε.Ο.Τ. και 

την Ένωση Λιμένων Ελλάδος για θέματα 

θαλάσσιου Τουρισμού  

 

650,00 € 

 
 

 

ΘΕΜΑ 7o                                                                   Απόφ. Αρ. 23/2017 (Α.Δ.Α: 7ΔΞΤΩ1Ρ-8Γ6)   

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00  ευρώ στον Κ.Α. 00-6421 για την 

πραγματοποίηση ταξιδίου του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη στις  5 Φεβρουαρίου 

2017 έως 8  Φεβρουαρίου 2017 στο Ισραήλ για την έκθεση Τουρισμού 

(Εισήγηση Γραφείου  Δημάρχου  με αρ. πρωτ.: 2/4129/20-01-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου με 

αριθμ. πρωτ. 2/4129/20.01.2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«Θέμα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση του Δημάρχου στο εξωτερικό" 

 Το Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με το με αρ. πρωτ. 15294/27.12.2016 έγγραφό του, 

προσκάλεσε το Δήμο μας να συμμετάσχει ως συνεκθέτης στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ.  στη Διεθνή 

Τουριστική Έκθεση International Mediterranean Tourism Market 2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 7 

έως 8 Φεβρουαρίου 2017 στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ. Τον Δήμο μας θα εκπροσωπήσει ο Δήμαρχος Ρόδου, 

κ. Φώτης Χατζηδιάκος (συνοδευόμενος από την αρμόδια Αντιδήμαρχο Τουρισμού), προκειμένου να  

συναντηθεί με εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας του Ισραήλ.  

 Με την ευκαιρία της μετάβασής του στο Ισραήλ, ο Δήμαρχος Ρόδου θα συναντηθεί με τον 

Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ για τον συντονισμό της εκδήλωσης για την επίσημη παρουσίαση του 

έργου της αναστήλωσης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως 

στα Ιεροσόλυμα, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε: 

1.  Να εγκρίνετε τη μετάβαση του Δημάρχου στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.  

2. Να εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.000€ για έξοδα μετάβασης – επιστροφής, διαμονής καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη που πιθανόν απαιτηθεί. 

3. Να εγκρίνετε την καταβολή της εκτός έδρας αποζημίωσής του για το διάστημα της απουσίας του 

(αναχώρηση 5/2/2017 – επιστροφή 8/2/2017). 

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 00-6421 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2017.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Δημάρχου Δήμου Ρόδου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/4129/20-1-2017 εισήγηση του γραφείου Δημάρχου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
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 Το Π.Δ. 80/2016 και την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου Οικονομικών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τις διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2017, που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό 

Κ.Α. η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου Οικονομικών, 

ως ακολούθως: 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

 

 

1 

 

 

Οδοιπορικά  

 

 

00-6421 

Τη δέσμευση  πίστωσης ύψους  2.000,00 € 

(δύο χιλιάδων ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00-

6421 του προϋπολογισμού έτους 2017  για  

«Έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου κου 

Χατζηδιάκου Φώτη, προκειμένου να 

μετακινηθεί στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ από 

05/02/2017 έως 08/02/2017 για να 

συμμετάσχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση 

International Mediterranean Tourism Market 

2017 και επιπλέον να συναντηθεί με τον 

Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ για το 

συντονισμό της εκδήλωσης για την επίσημη 

παρουσίαση του έργου της αναστήλωσης του 

Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου 

στα Ιεροσόλυμα, που θα πραγματοποιηθεί 

στη Ρόδο. 

 

2.000,00 € 

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                                   Απόφ. Αρ. 24/2017 (Α.Δ.Α: Ψ2ΡΛΩ1Ρ-1ΨΓ)   

Εγκρίσεις διαθέσεων πίστωσης α) ποσού 2.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6421 για την 

πραγματοποίηση ταξιδίου της Αντιδημάρχου Τουρισμού Ρόδου κ. Χατζηλαζάρου Μαρίζας 

στις  5 Φεβρουαρίου 2017 έως 8  Φεβρουαρίου 2017 στο Ισραήλ για την έκθεση Τουρισμού, 

β) ποσού 1.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 70-6422.0001 της κ. Σαββιού Αναστασίας για την 

μετάβαση της στο Ισραήλ από 5-9 Φεβρουαρίου 2017, γ) ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α.00-

6441.0001 για την συμμετοχή της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου ως συνεκθέτης στο 

περίπτερο του ΕΟΤ, στην Τουριστική Έκθεση «International Mediterranean Tourism 

Market 2017» στο Ισραήλ από 7/2/2017 έως και 8/2/2017 

(Εισηγήσεις Γραφείου  Δημάρχου  με αρ. πρωτ.: 2/4128/20-01-2017 & Δ/νσης Τουρισμού με αρ. 

πρωτ.:2/4131/20-01-2017 & Ορθή Επανάληψη 2/4255/20-01-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου με 

αριθμ. πρωτ. 2/4128/20.01.2017 και τις εισηγήσεις της Δ/νσεις Τουρισμού με αρ. πρωτ. Ορθή Επανάληψη 

2/4255/20-01-2017 και 2/4131/20-01-2017, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

«Θέμα: "Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση της Αντιδημάρχου Τουρισμού στο 

εξωτερικό" 

 Το Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με το με αρ. πρωτ. 15294/27.12.2016 έγγραφό του, 

προσκάλεσε το Δήμο μας να συμμετάσχει ως συνεκθέτης στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ.  στη Διεθνή 

Τουριστική Έκθεση International Mediterranean Tourism Market 2017, που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 

8 Φεβρουαρίου 2017 στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ. Η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου μας θα συμμετάσχει 

στην ως άνω Έκθεση με δικό της περίπτερο και θα εκπροσωπηθεί από την αρμόδια Αντιδήμαρχο 

Τουρισμού, κ. Μαρίζα Χατζηλαζάρου (συνοδεύοντας τον Δήμαρχο Ρόδου). Η κα Χατζηλαζάρου θα 

μεταβεί στο Τελ Αβίβ στις 5.2.2017 προκειμένου να επιμεληθεί προσωπικά το στήσιμο του περιπτέρου της 

Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε: 
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1.  Να εγκρίνετε τη μετάβαση της Αντιδημάρχου Τουρισμού στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.  

2. Να εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.000€ για έξοδα μετάβασης – επιστροφής, διαμονής καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη που πιθανόν απαιτηθεί. 

3. Να εγκρίνετε την καταβολή της εκτός έδρας αποζημίωσής της για το διάστημα της απουσίας της 

(αναχώρηση 5/2/2017 – επιστροφή 8/2/2017). 

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 00-6421 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2017.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Δημάρχου Δήμου Ρόδου) 

«Θέμα: «Αίτημα για μετακίνηση – διαμονής του στελέχους της Διεύθυνσης Τουρισμού Αναστασίας 

Σαββιού του Κυριάκου στην έκθεση IMTM στο Τελ Αβίβ» 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της κυρίας Αναστασίας Σαββιού 

του Κυριάκου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του Δήμου Ρόδου, στελέχους της 

Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, κατηγορίας ΔΕ Εργοδηγών, στο Τελ Αβίβ (Ισραήλ), για το 

διάστημα από Κυριακή 5 έως και Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο 

Ρόδου στην τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ που θα πραγματοποιηθεί στη Τελ Αβίβ στο διάστημα από Τρίτη 8 

έως και Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017. 

Η κυρία Σαββιού θα πρέπει να αναχωρήσει για Τελ Αβίβ δύο ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης, καθώς 

την προηγούμενη ημέρα δεν υπάρχει διαθέσιμη πτήση προς Τελ Αβίβ. 

Η πίστωση θα πρέπει να καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής και την ημερήσια αποζημίωση της 

κυρίας Σαββιού ποσού ύψους 1.500 ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 70-6422.0001. 

Η μετακίνηση της κυρίας Σαββιού θα γίνει αεροπορικώς.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της προϊσταμένης  Δ/νσης Τουρισμού   Δήμου Ρόδου κ. Σέρβου Βεατρίκης) 

«Θέμα: «Αίτημα διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη συμμετοχή 

της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου στην τουριστική έκθεση «International Mediterranean 

Tourism Market 2017» (IMTM 2017) από Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 έως και Τετάρτη 8 

Φεβρουαρίου 2017 στο Tελ Αβίβ του Ισραήλ μέσω του περιπτέρου που έχει δεσμεύσει ο ΕΟΤ» 

Μετά από αίτημα και απαίτηση πολλών παραγωγικών φορέων της Ρόδου και με δεδομένη τη συνεχόμενη 

ανοδική πορεία των αυξήσεων στη Ρόδο τουριστών από το Ισραήλ όπως καταγράφηκε την τουριστική 

περίοδο του 2016 καθώς και των νέων δρομολογίων από το Tel Aviv του Ισραήλ προς τη Ρόδο, η 

Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου πρόκειται να συμμετέχει στην παγκόσμια τουριστική έκθεση του 

Ισραήλ «ΙΜΤΜ 2017» μέσω του ΕΟΤ.  

Ο χώρος που έχει δεσμεύσει ο ΕΟΤ βρίσκεται στο περίπτερο 96 του εκθεσιακού χώρου στη Διεθνή 

Τουριστική Έκθεση «International Mediterranean Tourism Market 2017», η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στο διάστημα από Τρίτη 7 έως και Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.  

Για το λόγο αυτό παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη 

υποχρέωσης ποσού 2.000 ευρώ συνολικά για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου 

ως  συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ σε βάρος του αντίστοιχου ΚΑΕ 00 - 6441-0001 του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. 

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα χώρου και συγκεκριμένα: ενοίκιο, κατασκευή, 

ασφάλιση, αποθηκευτικός χώρος, καθαρισμός, αναγραφή επωνυμίας σε κάθε περίπτερο. 

Η ως άνω δράση έχει συμπεριληφθεί στο ετήσιο Πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Ρόδου για 

το 2017 και συγκεκριμένα στην ενότητα 14: Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Αντιδημάρχου κ. Χατζηλαζάρου Μαρίζας) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/4128/20-1-2017 εισήγηση του γραφείου Δημάρχου, 

 Τις με αριθμ. Πρωτ.: 2/4131/20-01-2017και Ορθή επανάληψη 2/4255/20-01-2017 εισηγήσεις της 

Δ/νσης Τουρισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
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 Το Π.Δ. 80/2016 και την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου Οικονομικών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τις αναλήψεις υποχρέωσης προϋπολογισμού 2017 των ανωτέρω αιτημάτων, που δεσμεύουν τις 

επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. οι οποίοι επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο 

2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

 

 

1 

 

 

Οδοιπορικά  

 

 

00-6421 

Τη δέσμευση  πίστωσης ύψους  2.000,00€ 

(δύο χιλιάδων ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00-

6421 του προϋπολογισμού έτους 2017  για  

«Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και 

αποζημίωσης της Αντιδημάρχου κας 

Χατζηλαζάρου Μαρίζας, προκειμένου να 

μετακινηθεί στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ από 

05/02/2017 έως 08/02/2017 για να 

συμμετάσχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση 

International Mediterranean Tourism Market 

2017, προκειμένου να επιμεληθεί προσωπικά 

το στήσιμο του περιπτέρου της Δ/νσης 

Τουρισμού του Δήμου μας. 

 

2.000,00 € 

2 Οδοιπορικά 70-6422.0001 Τη δέσμευση  πίστωσης ύψους  1.500,00€ 

(χιλίων πεντακοσίων ευρώ) σε βάρος του 

Κ.Α 70-6422.0001 του προϋπολογισμού 

έτους 2017  για  «Έξοδα μετακίνησης, 

διαμονής και αποζημίωσης της υπαλλήλου 

κ.Σαββιού Αναστασίας του Κυριάκου, 

προκειμένου να μετακινηθεί στο Τελ Αβίβ 

στο Ισραήλ από 05/02/2017 έως 09/02/2017 

για να συμμετάσχει στη Διεθνή Τουριστική 

Έκθεση International Mediterranean Tourism 

Market 2017, προκειμένου να επιμεληθεί το 

στήσιμο του περιπτέρου της Δ/νσης 

Τουρισμού του Δήμου μας. 

1.500,00€ 

3 Συμμετοχές  00-6441.0001 Τη δέσμευση πίστωσης ύψους 2.000,00€ 

(δύο χιλιάδων ευρώ) σε βάρος του Κ.Α 00-

6441.0001 του προϋπολογισμού έτους 2017  

για  «Συμμετοχή της Δ/νσης Τουρισμού του 

Δήμου Ρόδου στη Τουριστική Έκθεση 

International Mediterranean Tourism Market 

2017 στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ από 

07/02/2017 έως 08/02/2017, ως συνεκθέτης 

στο περίπτερο 96 του ΕΟΤ» 

2.000,00€ 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                                                     Απόφ. Αρ. 25/2017 (Α.Δ.Α: Ψ83ΗΩ1Ρ-ΙΩ8)   

Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των ανταλλακτικών και εργασιών για την αλλαγή 

κινητήρα στο συμπιεστή απορριμμάτων BOMAG BC 772 RB-3, για λόγους δημόσιας υγείας.  

(Εισήγηση Δ/νση Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/4154/20-1-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού 

& Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/4154/20-01-2017, ως κατωτέρω: 
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«ΘΕΜΑ: Κατεπείγον αλλαγή κινητήρα στον συμπιεστή απορριμμάτων BOMAG BC 772  

                 RB- 3, με SN 101570761005 

    Ο Δήμος Ρόδου στις 5 Ιουνίου 2014 παρέλαβε τον Συμπυκνωτή Απορριμμάτων  (BOMAG), μετά 

από διαγωνισμό που έγινε , από την ανάδοχο εταιρεία Αφοί Σιβρή Ο.Ε. σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 

2/41369 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της προαναφερόμενης εταιρείας. Η εν λόγο σύμβαση έδινε 

εγγύηση καλής λειτουργίας 18 μηνών από την ημέρα παραλαβής η οποία έχει λήξει. Επίσης στην σύμβαση 

υπήρχε δήλωση του προμηθευτή για έκπτωση στα ανταλλακτικά 40%. 

Στο ΧΥΤΑ Ρόδου τα απορρίμματα συμπιέζονται από το μηχάνημα έργου με αριθμό κυκλοφορίας 

ΜΕ127324, τύπου συμπιεστής απορριμμάτων BOMAG BC772  RB-3 , στο οποίο έπαθε ζημιά ο κινητήρας 

, η οποία δεν επισκευάζεται , με αποτέλεσμα να απαιτείται η άμεση αντικατάσταση του. Επίσης η φύση της 

ζημιάς είναι τέτοια που δεν μπορούσε να προβλεφτεί , ούτε  τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου του 

μηχανήματος εμφάνισαν ένδειξη βλάβης όπως σε άλλες περιπτώσεις(ενημέρωση για service ,κ.α.).   

Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνει η άμεση αντικατάσταση του κινητήρα είναι οι παρακάτω: 

 Είναι το μοναδικό μηχάνημα συμπίεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ. 

 Ο ΧΥΤΑ δέχεται καθημερινά 120-140 τόνους απορριμμάτων τα οποία δεν συμπιέζονται. 

 Σε περίπτωση μη συμπύκνωσης των απορριμμάτων , τα κύτταρα του ΧΥΤΑ θα γεμίσουν με 

ασυμπύκνωτα απορρίμματα και δεν θα μπορούν να δεχθούν άλλα με αποτέλεσμα να κλείσει  ο 

μοναδικός ΧΥΤΑ στο νησί.  

 Εάν τα κύτταρα δεν μπορούν να δεχθούν άλλα απορρίμματα δεν θα μπορεί να γίνει  η αποκομιδή 

(μη ύπαρξη αποδέκτη) με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εστίες μόλυνσης επικίνδυνες για την 

δημόσια υγεία. 

 Προσφεύγοντας στην διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού η οποία διαρκεί περίπου 3-4 μήνες τα 

προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο ΧΥΤΑ  θα είναι ανεπανόρθωτα. 

 Προσφεύγοντας στη διαδικασία του διαγωνισμού λόγω αποκλειστικότητας που υπάρχει για το εν 

λόγο μηχάνημα η προσέλευση στο διαγωνισμό θα είναι του αποκλειστικού αντιπρόσωπου με τον 

κίνδυνο να μας δώσει έκπτωση μικρότερη του 40% που έχει δεσμευθεί με την δήλωση του κατά 

την προμήθεια του μηχανήματος 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα και των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την αντικατάσταση 

του  όπως και οι εργασίες που απαιτούντα(οι εργασίες θα γίνουν από τον προμηθευτή του κινητήρα για να 

μας δοθεί η απαραίτητη εγγύηση για τον κινητήρα και την καλή λειτουργία του) είναι τα κάτωθι: 

1. Κινητήρας με στοιχεία: 

 Κατασκευαστής: Mercedes Benz 

 Τύπος :ΟΜ460LA 

 Στάδιο εκπομπών:3b/4i 

 Ψύξη : Νερό 

 Αριθμός κυλίνδρων: 6 

 Ιπποδύναμη κατά ISO9249: Kw 335,00 

 Ιπποδύναμη κατά SAE J 1349: HP 449,00 

 Στροφές ανά λεπτό: rpm 1.800 

 Σύστημα κίνησης : Υδροστατικό 

 Τάση μπαταρίας :  V 24 

2. Πρόσθετα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν για την αλλαγή του κινητήρα: 

 Φίλτρο: 3 τεμ. 

 Κόμπλερ:. 1 τεμ 

 Κύλινδρος: 1 τεμ. 

 Σέρβις κιτ: 1 τεμ. 

3. Εργασίες αλλαγής τοποθέτησης κινητήρα: 

 Λύσιμο υφιστάμενου – παλιού κινητήρα και εξαγωγή – καθαρισμός ψυγείου intercooler , 

καθαρισμός και έλεγχος κυκλώματος adblue κινητήρα, καθαρισμός βαλβίδων κυκλώματος 

αέρος adblue, καθαρισμός κυκλώματος αέρος εισαγωγής κινητήρα, αντικατάσταση 

κόμπλερ αντλίας κινητήρα με αντλίες – διάφορα παρελκόμενα από τον παλιό κινητήρα 

στον νέο. 
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 Τοποθέτηση καινούργιου κινητήρα και όλων των παρελκόμενων – δοκιμαστική 

παρακολούθηση λειτουργίας κινητήρα – γενικό σέρβις μηχανήματος 7000 ωρών , αλλαγή 

φίλτρα και λάδια. 

 Αντικατάσταση υδραυλικής μπουκάλας τιμονιού και σένσορα – έλεγχος και ρύθμιση 

υδραυλικών πιέσεων μηχανήματος. 

Ανάλυση κόστους αλλαγής κινητήρα 

Κινητήρας – Ντίζελ για τον Συμπιεστή 

Απορριμμάτων BC 772 RB-3 

69.166,68€ - 40% έκπτωση= 

41.500,00€ 

Πρόσθετα ανταλλακτικά   

Φίλτρο 2 τεμάχια (05821306) 2 x 153,34€=306,68 - 40% έκπτωση= 

184,00€ 

Φίλτρο 1 τεμάχιο (05821349) 250,00€ - 40% έκπτωση =  

150,00€ 

Κόμπλερ 1 τεμάχιο (05614044) 3.533,35€ - 40% έκπτωση =  

2.120,00€ 

Κύλινδρος 1 τεμάχιο (05850406) 4.625,00€ - 40% έκπτωση =  

2.775,00€ 

Σέρβις κιτ 1 τεμάχιο (77057076) 2.450,00  - 40% έκπτωση= 

1.470,00€ 

Κόστος αλλαγής τοποθέτησης 

 

 

Λύσιμο υφιστάμενου – παλιού κινητήρα και 

εξαγωγή – καθαρισμός ψυγείου intercooler , 

καθαρισμός και έλεγχος κυκλώματος adblue 

κινητήρα, καθαρισμός βαλβίδων 

κυκλώματος αέρος adblue, καθαρισμός 

κυκλώματος αέρος εισαγωγής κινητήρα, 

αντικατάσταση κόμπλερ αντλίας κινητήρα με 

αντλίες – διάφορα παρελκόμενα από τον 

παλιό κινητήρα στον νέο. 

Τοποθέτηση καινούργιου κινητήρα και όλων 

των παρελκόμενων – δοκιμαστική 

παρακολούθηση λειτουργίας κινητήρα – 

γενικό σέρβις μηχανήματος 7000 ωρών , 

αλλαγή φίλτρα και λάδια. 

4.000,00€ 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% .  

Έχοντας υπ’ όψη : 

1. Όλα τα παραπάνω  

2. Το άρθρο 103 παρ. γ του Ν.3463/2006, Δημαρχιακή Επιτροπή - Αρμοδιότητες 

3. Το άρθρο 72 παρ. Δ του Ν.3852/2010, Οικονομική Επιτροπή Αρμοδιότητες 

4. Το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 , Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

5. Την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου  Τ4/50/2010 

Εισηγούμαστε: 

Tην  απευθείας ανάθεση των παραπάνω ανταλλακτικών και εργασιών στην εταιρεία, στην ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ 

Ο.Ε., «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» με έδρα 8ο χλμ. Ε. Ο. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΘΗΝΩΝ, Τ. Κ.: 57009 και Α.Φ.Μ.: 997652559, Δ.Ο.Υ.: Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

έναντι συνολικού ποσού 52.199,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., λόγω αποκλειστικότητας 

σύμφωνα με το συνημμένο  έγγραφο της BOMAG Γερμανίας και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης». 
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(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου) 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/4154/20-01-2017 της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το άρθρο 103 παρ. γ του Ν.3463/2006, 

 Το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 , Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

 Την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου  Τ4/50/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

      Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών στην εταιρεία, στην 

ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε., «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» με έδρα 8ο 

χλμ. Ε. Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΘΗΝΩΝ, Τ. Κ.: 57009 και Α.Φ.Μ.: 997652559, Δ.Ο.Υ.: Α΄ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έναντι συνολικού ποσού 52.199,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τους 

λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση και κυρίως με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

 

 

ΘΕΜΑ 10o                                                                  Απόφ. Αρ. 26/2017 (Α.Δ.Α: ΩΔ40Ω1Ρ-ΩΙΘ)   

Λήψη απόφασης για την επαναδιατύπωση της υπ’ αρ. 391/2016 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής  περί παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 10/10/2016 

και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 18/12/2011 και με αρ. κατάθεσης 

9/2012 αίτησης αναίρεσης κατά της Σεβαστής χήρας Νίκωνα Κοψιά και άλλων πέντε για 

αναίρεση της με αριθμό 1580/2010 απόφασης του Διοικητικού  Εφετείου Πειραιά. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Διακοσταματίου, εισηγείται προφορικά το 

10
ο
 θέμα και αναφέρει ότι λόγω βεβαρυμμένων δικαστικών υποχρεώσεων των νομικών συμβούλων, 

τουλάχιστον για τις δίκες στην Αθήνα και εκτός της έδρας του Δήμου Ρόδου, θα πρέπει να ορίζονται δύο 

έμμισθοι δικηγόροι του Δήμου Ρόδου, ώστε αν ο ένας αδυνατεί,  να μπορεί να εκπροσωπήσει  τον Δήμο 

Ρόδου ο άλλος. Γι αυτό εισηγείται ότι  και η υπ. αρ. 391/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει 

να επαναδιατυπωθεί μόνο ως προς τη παράγραφο Α, ισχύουσας δηλαδή της παραγράφου Β ως είναι και της 

εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/80650/26-09-2016 ως είναι. 

 

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/80650/26-9-2016, 

 την προφορική εισήγηση του Πρόεδρου της κ. Διακοσταματίου Σάββα, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Επαναδιατυπώνει την υπ΄ αριθμ. 391/2016 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, 

Β) Εξουσιοδοτεί τους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ρόδου, με πάγια εντολή κους Σαλαμαστράκη 

Δημήτριο και Παπαγεωργίου Θεόδωρο, για να παραστούν στο Συμβούλιο Επικρατείας από κοινού ή 

χωριστά ο καθένας, στις 10-10-2016 για λογαριασμό του  Δήμου Ρόδου ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο 

μετά από αναβολή  ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για την υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου για τη παραπάνω 

αίτηση του. Επίσης δίδεται η εντολή , το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να υποβάλλουν υπομνήματα και 

γενικά να προβαίνουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια. 
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Γ) Εγκρίνει την άσκηση της παραπάνω αναίρεσης από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια 

εντολή Θεόδωρο Φραράκη.  

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνου που 

τέθηκε εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας συνεδρίασης. 

      

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 Σάββας Διακοσταματίου          Ατσίδη Ελπίδα                                                      

       Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                             

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κορωναίος Ιωάννης  

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

Ψυλλάκης Βασίλειος  

Κυριαζής Στέφανος 

Μανωλάκης Αλέξανδρος  


