
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  10/4/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 11/10-4-2017    Αριθ. Απόφασης: 278/2017 

 
Στη Ρόδο σήμερα  10 Aπριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
14.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/25532/6.4.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 26. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 27.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   

 28.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

11. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

   

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

  30. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

 
 
 
14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 

  



15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

(δικ/νος) 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

32. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

21.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  
Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
(δικ/νος) 
 

 
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) 

10.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ(δικ/νος) 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 11. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 
 

4 .ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(δικ/νος) 12.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

5. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (δικ/νος) 13. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 

6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (δικ/νος) 14. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» (δικ/νος)  
 

7.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 15.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ(δικ/νη) 
 

8.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(δικ/νος) 
 

 

 
 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 

 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
δύο (32),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 



 
Θ Ε Μ Α : Aναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 
2017, Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 145/7.4.2017.  
 
 
 Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου  εισηγούμενος το θέμα 
εκτός Η/Δ λόγω του κατεπείγοντος, θέτει υπόψη του Σώματος την 
αρ. 145/2017 Απόφαση της Ο.Ε η οποία έχει ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε 
σύντομη γενική ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε 
την ύπαρξη εννέα (9) κατ’ επείγον θεμάτων, που θεωρούνται απαραίτητα 
για την εύρυθμη λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου και για τα οποία η 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, 
με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να 
αποδεχθεί την ένταξη τους και τη συζήτησή τους, πριν από την έναρξη της 
ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, σχετικές 
αποφάσεις. 

1. Το 1ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Σχέδιο 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος οικονομικού έτους 2017.   

2. Το 2ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Λήψη 
απόφασης για την έγκριση ασκηθείσας έφεσης για λογαριασμό 
του Δήμου Ρόδου κατά του Χρήστου – Εμμανουήλ Βασιλαρά 
του Αντωνίου και της με αριθμό 12/2017 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.»,  

3. Το 3ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Λήψη 
απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 
96/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, Πρωτοδίκη, που 
εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α.Ε.Ε.»,  

4. Το 4ο  θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη 
απόφασης για την αποδοχή ή μη παροχής υπηρεσιών 
αποκομιδής απορριμμάτων άνευ ανταλλάγματος από την 
εταιρεία «ΕΝΑCT A.E.»,  

5. Το 5ο  θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην 
«Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου 
κ. Γιαννόπουλου Γεωργίου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού 
εντάλματος      προπληρωμής με αρ. Α24/08-2-2017 ποσού 
12.312,21 ευρώ για την χορήγηση νέας παροχής 
ηλεκτροφωτισμού στη θέση Μελανού Αγ. Κωνσταντίνου – 
Αφάντου.»,  

6. Το 6ο  θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην 
«Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου 
κ. Περράκη Γεωργίου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού 
εντάλματος      προπληρωμής με αρ. 304/20-2-2017 ποσού 
708,99 ευρώ για  για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ κόστους 
παροχών ηλεκτροφωτισμού.  

7. Το 7ο  θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη 



απόφασης για τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου 
Ρόδου με σχέση έμμισθης εντολής τον κ. Παπαγεωργίου 
Θεόδωρο για να καταθέσει, να παραστεί και να υπερασπίσει 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ 
της Τράπεζας Πειραιώς επί της από 22-03-2017 (αρ. καταθ. 
67/2017) αιτήσεως της κατά της εταιρείας «ΕΛΑΨ Α.Ε.».» 

8. Το 8ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη 
απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας για την 
ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  στο Δήμο Ρόδου 
(ταμειακής διευκόλυνσης)»,  

9. Το 9ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη 
απόφασης για την ορθή επανάληψη του μισθωτηρίου 
συμβολαίου της μισθώτριας εταιρείας του «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» «ΜΕΝΙ 
ΚΑΜΙΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε».» 

Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να 
ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, πριν της ήδη 
κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές 
αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 
 
Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 
2/26143/07-04-2017, ως κατωτέρω: 
  
«ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση 
τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 
 
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 για να εγγραφούν πιστώσεις  που 
κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 1329.0040 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού 
τάπητα και λοιπου εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου. 
(Χορηγία ΔΕΗ)» προϋπολογισμού  δαπάνης 237.473,64 €,  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7135.0014 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 10-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού 
δαπάνης 200.000 €, κατά            200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 



αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι 
δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
2. Κ.Α 30-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού 
δαπάνης 200.000 €, κατά            200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι 
δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 15-7135.0014 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού 
τάπητα και λοιπου εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  237.473,64 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.                     
Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 
1329.0040 
2. Κ.Α 70-7135.0005 και τίτλο «Επέκταση δικτύου κοινοχρήστων 
ενοικιαζομένων ποδηλάτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 70.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ. Έγινε 
ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 30-7326.0071 
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 40-7421.0007 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού σχεδιασμού, προκειμένου να 
αποζημιωθεί λόγω απαλλοτρίωσης εμπλεκόμενη ιδιοκτησία. 
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  207/2017 απόφασης του Δ.Σ., 
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α  1329.0041  και τίτλο «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης 
χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς (Χορηγία ΔΕΗ)» προϋπολογισμού  
δαπάνης 450.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 20-7325.0001 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 20-7325.0001 και τίτλο «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης 
χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς» προϋπολογισμού  δαπάνης 
450.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 
Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1329.0041 
2. Κ.Α 30-7325.0001 και τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην 
περιοχή της Τ.Κ. Καλάθου» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.270,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
3. Κ.Α 30-7325.0002 και τίτλο «Εγκατάσταση υποδομής δικτύου δημοτικού 
φωτισμού στην οδό Φώτη Κόντογλου Δ.Ε. Ροδίων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  240/2017 απόφασης του Δ.Σ., 
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 



1. Κ.Α 30-7326.0071 και τίτλο «Επέκταση δικτύου κοινόχρηστων 
ενοικιαζόμενων ποδηλάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 €, κατά 
70.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 70-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού 
στην οδό Κισθηνίου» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
2. Κ.Α 70-7331.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση Περιστυλίων Ν Αγορά Α’ 
Φάση εργασιών» προϋπολογισμού  δαπάνης 90.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  173.503,05 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά   
190.460 €  και το τελικό αποθεματικό είναι  363.963,05 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 

 
ΕΣΟΔΑ 

   
221.150.384,60 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
   
220.786.421,55           

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
         
363.963,05    

 
(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 
 

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

 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

• Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/26143/07-04-2017 του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
• Τις διατάξεις του Β.Δ 17/5-15/6/1959 
• Την υπ’ αρ. 23976/2016 ΚΥΑ  
• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 
Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του 
Τεχνικού Προγράμματος  οικονομικού έτους 2017, ως εξής: 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 1329.0040 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού 
τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου. 



(Χορηγία ΔΕΗ)» προϋπολογισμού  δαπάνης 237.473,64 €,  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7135.0014 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 10-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού 
δαπάνης 200.000 €, κατά            200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι 
δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
2. Κ.Α 30-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού 
δαπάνης 200.000 €, κατά            200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι 
δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 15-7135.0014 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού 
τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  237.473,64 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.                     
Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 
1329.0040 
2. Κ.Α 70-7135.0005 και τίτλο «Επέκταση δικτύου κοινοχρήστων 
ενοικιαζομένων ποδηλάτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 70.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ. Έγινε 
ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 30-7326.0071 
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 40-7421.0007 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού σχεδιασμού, προκειμένου να 
αποζημιωθεί λόγω απαλλοτρίωσης εμπλεκόμενη ιδιοκτησία. 
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  207/2017 απόφασης του Δ.Σ., 
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α  1329.0041  και τίτλο «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης 
χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς (Χορηγία ΔΕΗ)» προϋπολογισμού  
δαπάνης 450.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 20-7325.0001 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 20-7325.0001 και τίτλο «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης 
χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς» προϋπολογισμού  δαπάνης 
450.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 
Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1329.0041 
2. Κ.Α 30-7325.0001 και τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην 
περιοχή της Τ.Κ. Καλάθου» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.270,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  



3. Κ.Α 30-7325.0002 και τίτλο «Εγκατάσταση υποδομής δικτύου δημοτικού 
φωτισμού στην οδό Φώτη Κόντογλου Δ.Ε. Ροδίων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  240/2017 απόφασης του Δ.Σ., 
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 30-7326.0071 και τίτλο «Επέκταση δικτύου κοινόχρηστων 
ενοικιαζόμενων ποδηλάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 €, κατά 
70.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 70-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού 
στην οδό Κισθηνίου» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
2. Κ.Α 70-7331.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση Περιστυλίων Ν Αγορά Α’ 
Φάση εργασιών» προϋπολογισμού  δαπάνης 90.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  173.503,05 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά   
190.460 €  και το τελικό αποθεματικό είναι  363.963,05 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 

 
ΕΣΟΔΑ 

   
221.150.384,60 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
   
220.786.421,55           

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
         
363.963,05    

 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 145/2017  

             

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

αποφασίσει σχετικά. 

 

Ο Γραμματέας του Δ.Σ κ.Α.Γιαννικουρής και ο Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς ήταν απόντες από τη λήψη 

απόφασης για το θέμα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται στο 
Πρακτικό της Συνεδρίασης,  τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
 



 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία  

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με επικεφαλής τον κ.Χ.Χατζηευθυμίου οι 
οποίοι ψήφισαν  «παρών» και των μελών της παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»  οι οποίοι ψήφισαν «κατά» 
 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το θέμα λόγω του ότι συντρέχουν λόγοι 
επείγοντος χαρακτήρα. 

2. Εγκρίνει την Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 
2017, σύμφωνα με την αρ.145/2017 Απόφαση της Ο.Ε και έχει 
ως ακολούθως: 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1329.0040 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού 
τάπητα και λοιπου εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου. 
(Χορηγία ΔΕΗ)» προϋπολογισμού  δαπάνης 237.473,64 €,  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7135.0014 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού 
δαπάνης 200.000 €, κατά            200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι 
δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
2. Κ.Α 30-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού 
δαπάνης 200.000 €, κατά            200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι 
δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-7135.0014 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού 
τάπητα και λοιπου εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  237.473,64 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.                     
Χρηματοδότηση: Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 
1329.0040 
2. Κ.Α 70-7135.0005 και τίτλο «Επέκταση δικτύου κοινοχρήστων 
ενοικιαζομένων ποδηλάτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 70.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ. Έγινε 
ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 30-7326.0071 
 
 
 



 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 40-7421.0007 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής στο Χαράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού σχεδιασμού, προκειμένου να 
αποζημιωθεί λόγω απαλλοτρίωσης εμπλεκόμενη ιδιοκτησία. 
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  207/2017 απόφασης του Δ.Σ., 
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  1329.0041  και τίτλο «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης 
χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς (Χορηγία ΔΕΗ)» προϋπολογισμού  
δαπάνης 450.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 20-7325.0001 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-7325.0001 και τίτλο «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης 
χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς» προϋπολογισμού  δαπάνης 
450.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Χρηματοδότηση: 
Χορηγία ΔΕΗ. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον ΚΑ 1329.0041 
2. Κ.Α 30-7325.0001 και τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην 
περιοχή της Τ.Κ. Καλάθου» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.270,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
3. Κ.Α 30-7325.0002 και τίτλο «Εγκατάσταση υποδομής δικτύου δημοτικού 
φωτισμού στην οδό Φώτη Κόντογλου Δ.Ε. Ροδίων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 7.270,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
 
 
Αναμόρφωση βάσει της υπ΄αρ.  240/2017 απόφασης του Δ.Σ., 
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 30-7326.0071 και τίτλο «Επέκταση δικτύου κοινόχρηστων 
ενοικιαζόμενων ποδηλάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 €, κατά 
70.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού 
στην οδό Κισθηνίου» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
2. Κ.Α 70-7331.0002 και τίτλο «Αποκατάσταση Περιστυλίων Ν Αγορά Α’ 
Φάση εργασιών» προϋπολογισμού  δαπάνης 90.000,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. 
  



Το αρχικό αποθεματικό είναι  173.503,05 € και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά   
190.460 €  και το τελικό αποθεματικό είναι  363.963,05 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 

 
ΕΣΟΔΑ 

   
221.150.384,60 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
   
220.786.421,55           

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

         

363.963,05    

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


