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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  17/1/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:1/17-1-2019    Αριθ. Απόφασης: 2/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  17η Ιανουαρίου  2019  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/1296/11.1.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

23.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 24.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

25.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  28.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 30.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 35. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

   

  

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

8. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

9.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

 

10. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήμαρχος (δικ/νη) 

5. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 
 

11. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
  

6.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 
 

 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 1.1: Έγκριση της αρ. 2/11.1.2019 Απόφασης  της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά  «Αναμόρφωση  



3 

 

προϋπολογισμού , Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 
οικ.έτους 2019. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα έθεσε 
υπόψη του Σώματος την αρ. 2/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για το θέμα, η οποία έχει ως εξής: 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση 
του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/454/07-01-2019 η οποία έχει ως 
εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση 
τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2019. 

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. 
 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 (ΑΔΑ:ΩΞΠ9ΟΡ1Ι-Β35) 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1321.0006 και τίτλο «Διευθέτηση ρεύματος Ποτού Φαληρακίου 
Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 471.500,00€, κατά 304.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον 
Κ.Α. εξόδου 64-7341.0006 
2. Κ.Α 1321.0007 και τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 613.800,00€, κατά 
527.140,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση 
μείωση στον Κ.Α. εξόδου 69-7341.0007 
3. Κ.Α 1328.0002 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 
μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 356.790,40€, κατά 193.814,40€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 
60-7341.0013 
4. Κ.Α 1328.0007 και τίτλο «Επανάχρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για 
μεταστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 
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1.800.000,00€, κατά 1.699.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στους Κ.Α. εξόδου 64-
7341.0007.0001 και 64-7341.0007.0002  

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 64-7341.0006 και τίτλο «Διευθέτηση τμήματος ρέματος «ΠΟΤΟΥ» 
στο Φαληράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 471.500,00€, κατά 304.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0006 
2. Κ.Α 69-7341.0007 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου 
ερπυστιοφόρου προωθητή γαιών και ενός (1) καινούργιου 
περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα» προϋπολογισμού δαπάνης 
613.800,00€, κατά 527.140,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0007 
3. Κ.Α 60-7341.0013 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 
μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 356.790,40€, κατά 193.814,40€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0002 
4.  Κ.Α 64-7341.0007.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση πενταόροφης 
πτέρυγας παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση Υπηρεσιών του 
Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000,00€, κατά  1.500.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0007 
5.  Κ.Α 64-7341.0007.0002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την 
μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου στο παλιό Νοσοκομείο Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, κατά 199.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0007 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  748.601,08€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, παραμένει αμετάβλητο. 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

   
185.565.071,86 

 
ΕΞΟΔΑ 

   
184.816.470,78               

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ          

748.601,08 

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

Καλογήρου Παρασκευής και του Προϊσταμένου τμήματος Προϋπολογισμού 
& Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου Γεράσιμου) 
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Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με 
αριθ. πρωτ.: 2/1242/11-01-2019 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/454/07-01-
2019 εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος έτους 2019» ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/454/7-1-2019 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος, οικονομικού έτους  2019. 
 
                                                           ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 1321.0008 και τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0008 
2. Κ.Α 1323.0009 και τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  HYPERION HORIZON 
2014-2020», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού 
και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή εξόδων στους                      
Κ.Α. 00-6495.0026, 10-6422.0010, 10-7135.0007 
3. Κ.Α 1326.0002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν 
Αιγαίου για επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 
αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών», προϋπολογισμού δαπάνης 
570.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α.  30-7311.0006 
4. Κ.Α 1328.0088 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ 
Ασκληπίου στις Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της 
Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0038 

 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 1328.0026 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΔΕ  Σορωνής», 
προϋπολογισμού δαπάνης  5.108,80€ κατά 100.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-
7341.0001 

 
              ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 562.529,00€, κατά 500.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 00-6495.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την πράξη "HYPERION"», 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
2. Κ.Α 10-6142.0005 και τίτλο «Απόδοση Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο "Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης 
ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013/ IRCA/CQI APPROVED"», 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.600,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
3. Κ.Α 10-6422.0010 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες της πράξης "HYPERION"», 
προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
4. Κ.Α 10-7135.0007 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την πράξη 
"HYPERION"», προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
5. Κ.Α 15-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων LED 
για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες 
και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου.», 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
6. Κ.Α 15-7331.0013 και τίτλο «Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων  εκτός 
πόλεως Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 41.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 
7. Κ.Α 30-6233.0020 και τίτλο «Απόδοση Μίσθωση γεωτρύπανου για 
εκτέλεση γεωτρήσεων στην περιοχή Θεοτόκου Δ.Ε. Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
8. Κ.Α 30-6266.0001 και τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος για τηλέλεγχο και 
τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση», 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
9. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού 
νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση 
υπηρεσιών"», προϋπολογισμού δαπάνης 570.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1326.0002  
10. Κ.Α 30-7324.0015 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική 
διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Χρηματοδότηση: Ι.Π. (Έσοδα από εκποίηση). 
11. Κ.Α 30-7336.0042 και τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου 
Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 47.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
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από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
12. Κ.Α 61-7341.0001 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε 
κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. 
Σορωνής», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0026 
13. Κ.Α 64-7341.0008 και τίτλο «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0008 
14. Κ.Α 64-7341.0038 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ 
Ασκληπίου στις Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της 
Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1328.0088 
15. Κ.Α 70-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια δύο δικύκλων για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
6.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6111.0003 και τίτλο «Αμοιβή νομικού συμβούλου υποστήριξης 
Δ. Ρόδου για την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο "Μελέτη, 
χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και λειτουργίας σχολικών 
μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000,00€, κατά 45.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
2. Κ.Α 00-6111.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου 
για το έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 75.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου.  
Κ.Α 15-6112.0003 και τίτλο «Αμοιβή τεχνικού συμβούλου υποστήριξης Δ. 
Ρόδου για την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο "Μελέτη, 
χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και λειτουργίας σχολικών 
μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 
60.000,00€, κατά 30.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
4. Κ.Α 15-6117.0003 και τίτλο «Αμοιβή οικονομικού συμβούλου 
υποστήριξης Δ. Ρόδου για την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο 
"Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και λειτουργίας 
σχολικών μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ», προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000,00€, κατά 45.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
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προϋπολογισμού δαπάνης 10.978.697,79€, κατά  177.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 177.000,00€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 20-6112.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 
για το έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 90.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου.  
2. Κ.Α 20-6117.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού 
Συμβούλου για το έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση 
και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 75.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου.  
3. Κ.Α 20-6672.0007 και τίτλο «Προμήθεια δυναμοκυψέλων για την 
ενίσχυση της γεφυροπλάστιγγας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 177.000,00€ 
 
Αλλαγή τίτλου και αύξηση πίστωσης  
1. Ο Κ.Α 30-7323.0083 και τίτλο «Διευθέτηση κυκλοφορίας-κατασκευή 
κυκλικών κόμβων σε σημεία του οδικού δικτύου του νησιού.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, μετονομάζεται σε «Κατασκευή δύο 
κυκλικών κόμβων στην περιοχή Ροδοπούλα του Δήμου Ρόδου» και 
αυξάνεται κατά 100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Υποδομών. 
(Χρηματοδότηση: 100.000 Ι.Π. και  100.000,00 ΣΑΤΑ). 
 
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 Ιούλιο 2018 
(μήνας κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2018) των ακριβή ποσών των 
ανεξόφλητων δαπανών που θα προέκυπταν στις 31/12/2018, ανά Κ.Α. 
κατηγορίας δαπάνης και ανά υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν α) τα 
ανωτέρω, β) τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις του Π/Υ 2019 και τέλος γ) 
τις ανεξόφλητες δαπάνες έως 31.12.2018, εισηγούμαστε την ακόλουθη 
αναμόρφωση: 
 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000,00€, κατά 21.777,99€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
25.000,00€, κατά    2.435,26€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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3. Κ.Α 00-8116.0099 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 4.052,80€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4.  Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   8.000,00€, κατά 7.628,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 150.000 €, κατά             8.299,14€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   130.000 €, κατά 34.931,25€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  220.000 €, κατά 
15.262,57€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 15-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά 237,31€ 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   2.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 15-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά  279,23€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11.  Κ.Α  15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 200.000 €, κατά             45.367,10€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   65.000€, κατά 47.475,66€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000€, κατά  1.080,40€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 15-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
500.000 €, κατά 318.016,38 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 15-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης  15.000€, 
κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  445.000 €, κατά  417.596€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 1.000 €, κατά 849,20€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   4.000 €, κατά 2.428,58€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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19. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000,00€, κατά 
14.972,18€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α  30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 140.000 €, κατά 139.072,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 30-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  120.000 €, κατά              37.822,51€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   300.000 €, κατά 919,09€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 80.000€, κατά 19.699,53€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
800.000 €, κατά 398.643,04€ με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, 
κατά 10.473,44€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
26.  Κ.Α  35-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά 500,49€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
27.  Κ.Α  35-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 €, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
28. Κ.Α 35-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, κατά 878,28€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
29.  Κ.Α  35-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 2.000 €, κατά             2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000 €, κατά  735,15€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά 
113.745,45€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α 40-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α 40-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης   1.000 €, κατά             639,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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34. Κ.Α 45-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000€,  κατά 449,51€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α 60-8111.0 
00000000001  και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης   1.000 €, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
30.000€ , κατά 20.299,55€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
37.  Κ.Α 61-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   500€, κατά 288,80€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
38.  Κ.Α 61-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   3.000€, κατά 1.884,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
39. Κ.Α 62-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 
€ , κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
40. Κ.Α 64-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
600.000€ , κατά 324.135,12€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
41. Κ.Α 69-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 10.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
42.  Κ.Α 70-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000€, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
43. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 €, κατά 2.326,38€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
44. Κ.Α 70-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 15.000€, κατά             1.095,30€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
45. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   200.000€, κατά 140.482,91€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
46. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000€, κατά 
34.937,20€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
47. Κ.Α 70-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
100.000€, κατά 54.861,30€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
48. Κ.Α 70-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000€, κατά 5.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2.295.577,29€ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 61-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00€,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α  00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000,00  €, κατά 2.284,00€ 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   150.000 €, κατά 118.520,58€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  500.000 €, κατά             716.195,95€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
300.000,00€, κατά   24.592,26€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  150.000  €, κατά 40.767,02€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 €, κατά 6.356,83€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
7. Κ.Α 20-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000  €, κατά 54.852,58€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 30-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000,00€ κατά 476,65€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  3.500€,   κατά 4.437,64€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, κατά 621,98 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 250.000€, 
κατά 1.174.033,41€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 45-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   8.000 €, κατά 2.314,32 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 61-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
20.000€ ,κατά 162.652,78€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
14. Κ.Α 70-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 45.000  €, κατά 578,13€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  2.328.684,13€ 
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Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, 
μεταφέρεται από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 33.106,84€ 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  748.601,08€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας  
υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/454/7-1-2019 εισήγησης, μειώνεται κατά 
7.506,84€ 
 και το τελικό αποθεματικό είναι 741.094,24€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

    
186.535.071,86 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
185.793.977,62               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

         

741.094,24 

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

Καλογήρου Παρασκευής και του Προϊσταμένου τμήματος Προϋπολογισμού 
& Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου Γεράσιμου) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/454/07-01-2019 εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/1242/11-01-2019 
του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Η κ. Καραγιάννη Μαρία δήλωσε παρούσα) 

 
Α) Εγκρίνει, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού 
Προγράμματος και οικονομικού έτους 2019, ως κατωτέρω: 
 
ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 (ΑΔΑ:ΩΞΠ9ΟΡ1Ι-Β35) 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 1321.0006 και τίτλο «Διευθέτηση ρεύματος Ποτού Φαληρακίου 
Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 471.500,00€, κατά 304.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον 
Κ.Α. εξόδου 64-7341.0006 
2. Κ.Α 1321.0007 και τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 613.800,00€, κατά 
527.140,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση 
μείωση στον Κ.Α. εξόδου 69-7341.0007 
3. Κ.Α 1328.0002 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 
μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 356.790,40€, κατά 193.814,40€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 
60-7341.0013 
4. Κ.Α 1328.0007 και τίτλο «Επανάχρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για 
μεταστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.800.000,00€, κατά 1.699.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στους Κ.Α. εξόδου 64-
7341.0007.0001 και 64-7341.0007.0002  

       
   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 64-7341.0006 και τίτλο «Διευθέτηση τμήματος ρέματος «ΠΟΤΟΥ» 
στο Φαληράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 471.500,00€, κατά 304.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0006 
2. Κ.Α 69-7341.0007 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου 
ερπυστιοφόρου προωθητή γαιών και ενός (1) καινούργιου 
περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα» προϋπολογισμού δαπάνης 
613.800,00€, κατά 527.140,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0007 
3. Κ.Α 60-7341.0013 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 
μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 356.790,40€, κατά 193.814,40€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0002 
4.  Κ.Α 64-7341.0007.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση πενταόροφης 
πτέρυγας παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση Υπηρεσιών του 
Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000,00€, κατά  1.500.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0007 
5.  Κ.Α 64-7341.0007.0002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την 
μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου στο παλιό Νοσοκομείο Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, κατά 199.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0007 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 
                                                           ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
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Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 1321.0008 και τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0008 
2. Κ.Α 1323.0009 και τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  HYPERION HORIZON 
2014-2020», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού 
και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή εξόδων στους                      
Κ.Α. 00-6495.0026, 10-6422.0010, 10-7135.0007 
3. Κ.Α 1326.0002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν 
Αιγαίου για επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 
αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών», προϋπολογισμού δαπάνης 
570.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α.                 30-7311.0006 
4. Κ.Α 1328.0088 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ 
Ασκληπίου στις Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της 
Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0038 

 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 1328.0026 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΔΕ  Σορωνής», 
προϋπολογισμού δαπάνης  5.108,80€ κατά 100.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-
7341.0001 

 
              ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 562.529,00€, κατά 500.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6495.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την πράξη "HYPERION"», 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
2. Κ.Α 10-6142.0005 και τίτλο «Απόδοση Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο "Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης 
ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013/ IRCA/CQI APPROVED"», 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.600,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
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3. Κ.Α 10-6422.0010 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες της πράξης "HYPERION"», 
προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
4. Κ.Α 10-7135.0007 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την πράξη 
"HYPERION"», προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
5. Κ.Α 15-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων LED 
για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες 
και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου.», 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
6. Κ.Α 15-7331.0013 και τίτλο «Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων  εκτός 
πόλεως Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 41.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 
7. Κ.Α 30-6233.0020 και τίτλο «Απόδοση Μίσθωση γεωτρύπανου για 
εκτέλεση γεωτρήσεων στην περιοχή Θεοτόκου Δ.Ε. Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
8. Κ.Α 30-6266.0001 και τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος για τηλέλεγχο και 
τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση», 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
9. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού 
νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση 
υπηρεσιών"», προϋπολογισμού δαπάνης 570.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1326.0002  
10. Κ.Α 30-7324.0015 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική 
διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Χρηματοδότηση: Ι.Π. (Έσοδα από εκποίηση). 
11. Κ.Α 30-7336.0042 και τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου 
Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 47.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
12. Κ.Α 61-7341.0001 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε 
κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. 
Σορωνής», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0026 
13. Κ.Α 64-7341.0008 και τίτλο «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0008 
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14. Κ.Α 64-7341.0038 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ 
Ασκληπίου στις Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της 
Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1328.0088 
15. Κ.Α 70-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια δύο δικύκλων για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
6.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6111.0003 και τίτλο «Αμοιβή νομικού συμβούλου υποστήριξης 
Δ. Ρόδου για την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο "Μελέτη, 
χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και λειτουργίας σχολικών 
μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000,00€, κατά 45.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
2. Κ.Α 00-6111.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου 
για το έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 75.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου.  
3. Κ.Α 15-6112.0003 και τίτλο «Αμοιβή τεχνικού συμβούλου υποστήριξης 
Δ. Ρόδου για την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο "Μελέτη, 
χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και λειτουργίας σχολικών 
μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 
60.000,00€, κατά 30.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
4. Κ.Α 15-6117.0003 και τίτλο «Αμοιβή οικονομικού συμβούλου 
υποστήριξης Δ. Ρόδου για την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο 
"Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και λειτουργίας 
σχολικών μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ», προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000,00€, κατά 45.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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 10.978.697,79€, κατά  177.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 177.000,00€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 20-6112.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 
για το έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 90.000,00€, με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου.  
2. Κ.Α 20-6117.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού 
Συμβούλου για το έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση 
και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 75.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου.  
3. Κ.Α 20-6672.0007 και τίτλο «Προμήθεια δυναμοκυψέλων για την 
ενίσχυση της γεφυροπλάστιγγας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 177.000,00€ 
 
Αλλαγή τίτλου και αύξηση πίστωσης  
1. Ο Κ.Α 30-7323.0083 και τίτλο «Διευθέτηση κυκλοφορίας-κατασκευή 
κυκλικών κόμβων σε σημεία του οδικού δικτύου του νησιού.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, μετονομάζεται σε «Κατασκευή δύο 
κυκλικών κόμβων στην περιοχή Ροδοπούλα του Δήμου Ρόδου» και 
αυξάνεται κατά 100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Υποδομών. 
(Χρηματοδότηση: 100.000 Ι.Π. και  100.000,00 ΣΑΤΑ). 
 
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 Ιούλιο 2018 
(μήνας κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2018) των ακριβή ποσών των 
ανεξόφλητων δαπανών που θα προέκυπταν στις 31/12/2018, ανά Κ.Α. 
κατηγορίας δαπάνης και ανά υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν α) τα 
ανωτέρω, β) τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις του Π/Υ 2019 και τέλος γ) 
τις ανεξόφλητες δαπάνες έως 31.12.2018, εισηγούμαστε την ακόλουθη 
αναμόρφωση: 
 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000,00€, κατά 21.777,99€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
25.000,00€, κατά    2.435,26€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8116.0099 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 4.052,80€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4.  Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   8.000,00€, κατά 7.628,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 150.000 €, κατά             8.299,14€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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6. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   130.000 €, κατά 34.931,25€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  220.000 €, κατά 
15.262,57€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 15-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά 237,31€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9.  Κ.Α 15-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   2.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 15-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά  279,23€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11.  Κ.Α  15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 200.000 €, κατά             45.367,10€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   65.000€, κατά 47.475,66€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000€, κατά  1.080,40€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 15-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
500.000 €, κατά 318.016,38 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 15-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης  15.000€, 
κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  445.000 €, κατά  417.596€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 1.000 €, κατά 849,20€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   4.000 €, κατά 2.428,58€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000,00€, κατά 
14.972,18€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α  30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 140.000 €, κατά 139.072,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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21. Κ.Α 30-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  120.000 €, κατά              37.822,51€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   300.000 €, κατά 919,09€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 80.000€, κατά 19.699,53€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
800.000 €, κατά 398.643,04€ με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, 
κατά 10.473,44€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
26.  Κ.Α  35-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά 500,49€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
27.  Κ.Α  35-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 €, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
28. Κ.Α 35-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, κατά 878,28€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
29.  Κ.Α  35-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 2.000 €, κατά             2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000 €, κατά  735,15€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά 
113.745,45€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
32. Κ.Α 40-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α 40-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης   1.000 €, κατά             639,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α 45-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000€,  κατά 449,51€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α 60-8111.0001  και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000 €, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
30.000€ , κατά 20.299,55€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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37.  Κ.Α 61-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   500€, κατά 288,80€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
38.  Κ.Α 61-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   3.000€, κατά 1.884,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
39. Κ.Α 62-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 
€ , κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
40. Κ.Α 64-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
600.000€ , κατά 324.135,12€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
41. Κ.Α 69-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 10.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
42.  Κ.Α 70-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000€, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
43. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 €, κατά 2.326,38€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
44. Κ.Α 70-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 15.000€, κατά             1.095,30€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
45. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   200.000€, κατά 140.482,91€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
46. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000€, κατά 
34.937,20€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
47. Κ.Α 70-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
100.000€, κατά 54.861,30€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
48. Κ.Α 70-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000€, κατά 5.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2.295.577,29€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 61-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00€,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α  00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000,00  €, κατά 2.284,00€ 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   150.000 €, κατά 118.520,58€ με μεταφορά 
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ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  500.000 €, κατά             716.195,95€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
300.000,00€, κατά   24.592,26€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  150.000  €, κατά 40.767,02€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 €, κατά 6.356,83€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
7. Κ.Α 20-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000  €, κατά 54.852,58€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 30-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000,00€ κατά 476,65€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  3.500€,   κατά 4.437,64€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, κατά 621,98 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 250.000€, 
κατά 1.174.033,41€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 45-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   8.000 €, κατά 2.314,32 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 61-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
20.000€ ,κατά 162.652,78€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
14. Κ.Α 70-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 45.000  €, κατά 578,13€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  2.328.684,13€ 
Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, 
μεταφέρεται από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 33.106,84€ 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  748.601,08€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 7.506,84€ και το τελικό αποθεματικό είναι 
741.094,24€ 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

    
186.535.071,86 
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ΕΞΟΔΑ 
    
185.793.977,62               

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ          

741.094,24 

 

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

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

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

 
Απόντες κατά τη ψηφοφορία  ήταν: Ο Γραμματέας Δ.Σ 
κ.Α.Γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μιχαήλ 
Δράκος και Στέφανος Δράκος , ήτοι  τρεις (3). 
 
ΥΠΕΡ ψήφισαν: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας 
κ.κ.Ε.Μανδρακός, Μ.Παλαιολόγου, Σ.Διακοσταματίου, 
Γ.Κακούλης, Μ.Χριστοδούλου, Α.Πάλλας, Α.Ζωάννου, 
Σ.Πετράκης, Γ.Πόκκιας, Σ.Καλαθενός, Σ.Παρδαλός, 
Ε.Χατζηιωάννου, Β.Ψυλλάκης, Σ.Κυριαζής, Δ.Μουτάφης, 
Δ.Καραντζιάς, Φ.Κρεμαστινού, Μ.Σταυρής, Δ.Παρασκευάς, 
Ι.Κούρτης,, Α.Μανωλάκης και Κ.Τρέχας , ψήφισαν θετικά. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ι.Γιαννακάκης ως εκπρόσωπος της 
παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» , η Δημοτική 
Σύμβουλος Κα Ε.Ατσίδη και η  Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος Κα Α.Μπιλιά ψήφισαν θετικά. 
 
Ήτοι σύνολο ψηφισάντων θετικά είκοσι πέντε (25). 
 
 
Μειοψήφισαν οι: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης , ο Γραμματέας του Δ.Σ κ.Σ.Στάγκας και 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π.Τοκούζης , Μαρία Καραγιάννη 
και Ε.Κασσανής, οι οποίοι ψήφισαν «παρών» 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
κ.Κ.Πότσος , η Δημοτική Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της 
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παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» Κα Ε.Παναή και η 
Δημοτική Σύμβουλος Κα Σ.Σαρρή Υψηλάντη, ψήφισαν 
«κατά» 
Ήτοι σύνολο μειοψηφησάντων : Οκτώ (8) 
 
 
 Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού , Τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 
2019, , σύμφωνα με την αρ. 2/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής , η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
 
ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 (ΑΔΑ:ΩΞΠ9ΟΡ1Ι-Β35) 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 1321.0006 και τίτλο «Διευθέτηση ρεύματος Ποτού Φαληρακίου 
Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 471.500,00€, κατά 304.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον 
Κ.Α. εξόδου 64-7341.0006 
2. Κ.Α 1321.0007 και τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 613.800,00€, κατά 
527.140,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση 
μείωση στον Κ.Α. εξόδου 69-7341.0007 
3. Κ.Α 1328.0002 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 
μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 356.790,40€, κατά 193.814,40€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 
60-7341.0013 
4. Κ.Α 1328.0007 και τίτλο «Επανάχρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για 
μεταστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.800.000,00€, κατά 1.699.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στους Κ.Α. εξόδου 64-
7341.0007.0001 και 64-7341.0007.0002  

       
   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 64-7341.0006 και τίτλο «Διευθέτηση τμήματος ρέματος «ΠΟΤΟΥ» 
στο Φαληράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 471.500,00€, κατά 304.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0006 
2. Κ.Α 69-7341.0007 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου 
ερπυστιοφόρου προωθητή γαιών και ενός (1) καινούργιου 
περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα» προϋπολογισμού δαπάνης 
613.800,00€, κατά 527.140,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0007 
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3. Κ.Α 60-7341.0013 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 
μέτρων 2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 356.790,40€, κατά 193.814,40€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0002 
4.  Κ.Α 64-7341.0007.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση πενταόροφης 
πτέρυγας παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση Υπηρεσιών του 
Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000,00€, κατά  1.500.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0007 
5.  Κ.Α 64-7341.0007.0002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την 
μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου στο παλιό Νοσοκομείο Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, κατά 199.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0007 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 
                                                           ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 1321.0008 και τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0008 
2. Κ.Α 1323.0009 και τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  HYPERION HORIZON 
2014-2020», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού 
και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή εξόδων στους                      
Κ.Α. 00-6495.0026, 10-6422.0010, 10-7135.0007 
3. Κ.Α 1326.0002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν 
Αιγαίου για επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 
αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών», προϋπολογισμού δαπάνης 
570.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α.                 30-7311.0006 
4. Κ.Α 1328.0088 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ 
Ασκληπίου στις Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της 
Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0038 

 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 1328.0026 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΔΕ  Σορωνής», 
προϋπολογισμού δαπάνης  5.108,80€ κατά 100.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-
7341.0001 

 
              ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 



26 

 

Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 562.529,00€, κατά 500.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6495.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την πράξη "HYPERION"», 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
2. Κ.Α 10-6142.0005 και τίτλο «Απόδοση Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο "Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης 
ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013/ IRCA/CQI APPROVED"», 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.600,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
3. Κ.Α 10-6422.0010 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες της πράξης "HYPERION"», 
προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης.  
4. Κ.Α 10-7135.0007 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την πράξη 
"HYPERION"», προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
5. Κ.Α 15-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων LED 
για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες 
και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου.», 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
6. Κ.Α 15-7331.0013 και τίτλο «Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων  εκτός 
πόλεως Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 41.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 
7. Κ.Α 30-6233.0020 και τίτλο «Απόδοση Μίσθωση γεωτρύπανου για 
εκτέλεση γεωτρήσεων στην περιοχή Θεοτόκου Δ.Ε. Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
8. Κ.Α 30-6266.0001 και τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος για τηλέλεγχο και 
τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση», 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
9. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού 
νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση 
υπηρεσιών"», προϋπολογισμού δαπάνης 570.000,00€, με μεταφορά ίσου 
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ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1326.0002  
10. Κ.Α 30-7324.0015 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική 
διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Χρηματοδότηση: Ι.Π. (Έσοδα από εκποίηση). 
11. Κ.Α 30-7336.0042 και τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου 
Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 47.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
12. Κ.Α 61-7341.0001 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε 
κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. 
Σορωνής», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0026 
13. Κ.Α 64-7341.0008 και τίτλο «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0008 
14. Κ.Α 64-7341.0038 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ 
Ασκληπίου στις Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της 
Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1328.0088 
15. Κ.Α 70-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια δύο δικύκλων για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
6.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6111.0003 και τίτλο «Αμοιβή νομικού συμβούλου υποστήριξης 
Δ. Ρόδου για την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο "Μελέτη, 
χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και λειτουργίας σχολικών 
μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000,00€, κατά 45.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
2. Κ.Α 00-6111.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου 
για το έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 75.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου.  
3. Κ.Α 15-6112.0003 και τίτλο «Αμοιβή τεχνικού συμβούλου υποστήριξης 
Δ. Ρόδου για την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο "Μελέτη, 
χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και λειτουργίας σχολικών 
μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 
60.000,00€, κατά 30.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
4. Κ.Α 15-6117.0003 και τίτλο «Αμοιβή οικονομικού συμβούλου 
υποστήριξης Δ. Ρόδου για την διαδικασία ανάδειξης ανάδοχου για το έργο 
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"Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρησης και λειτουργίας 
σχολικών μονάδων Δήμου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ», προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000,00€, κατά 45.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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 10.978.697,79€, κατά  177.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 177.000,00€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 20-6112.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 
για το έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 90.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου.  
2. Κ.Α 20-6117.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού 
Συμβούλου για το έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση 
και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"», προϋπολογισμού δαπάνης 75.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Δημάρχου.  
3. Κ.Α 20-6672.0007 και τίτλο «Προμήθεια δυναμοκυψέλων για την 
ενίσχυση της γεφυροπλάστιγγας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 177.000,00€ 
 
Αλλαγή τίτλου και αύξηση πίστωσης  
1. Ο Κ.Α 30-7323.0083 και τίτλο «Διευθέτηση κυκλοφορίας-κατασκευή 
κυκλικών κόμβων σε σημεία του οδικού δικτύου του νησιού.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, μετονομάζεται σε «Κατασκευή δύο 
κυκλικών κόμβων στην περιοχή Ροδοπούλα του Δήμου Ρόδου» και 
αυξάνεται κατά 100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Υποδομών. 
(Χρηματοδότηση: 100.000 Ι.Π. και  100.000,00 ΣΑΤΑ). 
 
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 Ιούλιο 2018 
(μήνας κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2018) των ακριβή ποσών των 
ανεξόφλητων δαπανών που θα προέκυπταν στις 31/12/2018, ανά Κ.Α. 
κατηγορίας δαπάνης και ανά υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν α) τα 
ανωτέρω, β) τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις του Π/Υ 2019 και τέλος γ) 
τις ανεξόφλητες δαπάνες έως 31.12.2018, εισηγούμαστε την ακόλουθη 
αναμόρφωση: 
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Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000,00€, κατά 21.777,99€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
25.000,00€, κατά    2.435,26€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8116.0099 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 4.052,80€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4.  Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   8.000,00€, κατά 7.628,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 150.000 €, κατά             8.299,14€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   130.000 €, κατά 34.931,25€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  220.000 €, κατά 
15.262,57€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 15-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά 237,31€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9.  Κ.Α 15-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   2.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 15-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά  279,23€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11.  Κ.Α  15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 200.000 €, κατά             45.367,10€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   65.000€, κατά 47.475,66€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000€, κατά  1.080,40€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 15-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
500.000 €, κατά 318.016,38 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 15-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης  15.000€, 
κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  445.000 €, κατά  417.596€ με 



30 

 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 1.000 €, κατά 849,20€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   4.000 €, κατά 2.428,58€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000,00€, κατά 
14.972,18€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α  30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 140.000 €, κατά 139.072,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 30-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  120.000 €, κατά              37.822,51€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   300.000 €, κατά 919,09€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 80.000€, κατά 19.699,53€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
800.000 €, κατά 398.643,04€ με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
25. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000 €, 
κατά 10.473,44€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
26.  Κ.Α  35-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά 500,49€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
27.  Κ.Α  35-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 €, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
28. Κ.Α 35-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, κατά 878,28€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
29.  Κ.Α  35-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 2.000 €, κατά             2.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
30. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000 €, κατά  735,15€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
31. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά 
113.745,45€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
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32. Κ.Α 40-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.000 €, κατά 2.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
33. Κ.Α 40-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης   1.000 €, κατά             639,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
34. Κ.Α 45-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000€,  κατά 449,51€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
35. Κ.Α 60-8111.0001  και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000 €, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
36. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
30.000€ , κατά 20.299,55€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
37.  Κ.Α 61-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   500€, κατά 288,80€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
38.  Κ.Α 61-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   3.000€, κατά 1.884,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
39. Κ.Α 62-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 
€ , κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
40. Κ.Α 64-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
600.000€ , κατά 324.135,12€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
41. Κ.Α 69-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000€, κατά 10.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
42.  Κ.Α 70-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000€, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
43. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 50.000 €, κατά 2.326,38€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
44. Κ.Α 70-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 15.000€, κατά             1.095,30€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
45. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   200.000€, κατά 140.482,91€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
46. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000€, κατά 
34.937,20€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
47. Κ.Α 70-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
100.000€, κατά 54.861,30€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
48. Κ.Α 70-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000€, κατά 5.000€ με 
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μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2.295.577,29€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 61-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00€,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α  00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000,00  €, κατά 2.284,00€ 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   150.000 €, κατά 118.520,58€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  500.000 €, κατά             716.195,95€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
300.000,00€, κατά   24.592,26€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  150.000  €, κατά 40.767,02€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000 €, κατά 6.356,83€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
7. Κ.Α 20-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000  €, κατά 54.852,58€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 30-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000,00€ κατά 476,65€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  3.500€,   κατά 4.437,64€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, κατά 621,98 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 250.000€, 
κατά 1.174.033,41€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 45-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   8.000 €, κατά 2.314,32 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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13. Κ.Α 61-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
20.000€ ,κατά 162.652,78€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
14. Κ.Α 70-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 45.000  €, κατά 578,13€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  2.328.684,13€ 
Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, 
μεταφέρεται από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 33.106,84€ 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  748.601,08€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 7.506,84€ και το τελικό αποθεματικό είναι 
741.094,24€ 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
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186.535.071,86 
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