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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  22/2/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:3/22-2-2019    Αριθ. Απόφασης: 172/2019 

 
Στη Ρόδο σήμερα   την 22α Φεβρουαρίου  2019  ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 13.30΄ 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. 2/8664/18.2.2019 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 

24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης 

«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 

 25.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- 

Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 
 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   
6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  
8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
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13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ 

ΦΛΩΡΑ-Αντιδήμαρχος 
 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 
 

  

  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης 

«ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 
 

10. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
 

15.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη 
Δημοτική Σύμβουλος (δικ/νη). 
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8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας (δικ/νος). 

 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ.Θ.Παπαγεωργίου 
και Εμ.Στάγκα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
δύο (32), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 
Θ Ε Μ Α 2.1: Έγκριση της  αρ. 68/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά « Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 
Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019» 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα , έθεσε 
υπόψη του Σώματος την αρ.68/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής : 

O Πρόεδρος , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/9699/21-2-2019 η οποία έχει ως 
εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019. 
 

ΜΕΡΟΣ Α 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ΄αρ. 38347/2018 ΚΥΑ μετά την λήξη της 
χρήσης 2018 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2019, ο Δήμος οφείλει να 
επανελέγξει τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισε τον Π/Υ του 2019 
και να προχωρήσει σε αναμόρφωση του, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα 
έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2018, προκειμένου αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός.  Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει:  

 
1.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων Ι  (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 
2.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων ΙΙ  (ΚΑ 32) 
3.  Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 

 
1.Επαναυπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Εσόδων Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 
 
 Ο Δήμος επαναϋπολογίζει το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό 2019 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με 
βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της 
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ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2019 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις 
εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο Δήμος στους κωδικούς αυτής 
της ομάδας για τα έτη 2017 ή 2018. 
Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα 
κατάρτισης του Π/Υ , στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό 
της εκτέλεσης του έτους 2017 και το έτος 2018 κλείσει τελικά με 
χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος 
του 2017.  
 
  Παραθέτουμε πίνακα με οικονομικά στοιχεία:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι , ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚ 
ΕΤΟΥΣ 2018 

Κ.Α. 
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 
I. 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 
2017 ΣΤΙΣ 

31/12/2017 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 
2018 ΣΤΙΣ 

31/12/2018 

ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ ΣΤΟ Π/Υ 

ΤΟΥ 2019 

01 
 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

825.636,26 984.013,17 842.000,00 

02 
 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

308.369,52 431.950,10 310.000,00 

03 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

18.170.399,61 18.200.713,47 18.492.000,00 

04 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

8.466.435,28 8.507.009,66 7.491.500,00 

05 
 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

343.789,98 362.623,14 425.200,00 

07 
 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 

625.891,64 757.213,42 482.500,00 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

9.296,00 0,00 5.000,00 

14 
ΔΩΡΕΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

0,00 0,00 0,00 

15 
 ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ – 
ΠΡΟ/ΜΑ – ΠΑΡ/ΛΑ 

1.459.190,04 1.485.439,91 1.421.500,00 

16  ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

2.282.636,52 2.305.834,79 2.424.500,00 

21 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
- ΤΑΚΤΙΚΑ 

1.117.960,60 1.157.497,37 1.040.800,00 

22 

 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 
ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- 

275.020,96 226.725,51 265.000,00 
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ΕΚΤΑΚΤΑ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
OMAΔΑΣ Ι. 

33.884.626,4
1 

34.419.020,54 33.200.000,00 

 
Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2017 = 33.884.626,41 € 
Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2018 = 34.419.020,54 € 
Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2018> Εισπραχθέντα ΚΑ 
ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2017  (34.419.020,54 >33.884.626,41)   
Συνεπώς: Το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι = Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2018=34.419.020,54€ 
 
Το συνολικό άθροισμα των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον 
Π/Υ 2019 είναι 33.200.000,00 και δεν υπερβαίνει το ποσό των 
34.419.020,54€  οπότε δεν απαιτείται υποχρεωτική αναμόρφωση των 
σχετικών Κ.Α.  

 
Από τον επαναυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι, δεν υφίσταται 
καμιά μεταβολή το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
2. Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

 
 Ο Δήμος εγγράφει στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και 
σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζει το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που 
πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με 
βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον 
Π/Υ του 2019 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο 
από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο Δήμος στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 
2017 και 2018. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 
είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελάχιστου ποσού, είναι υποχρεωτική η 
άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του 
προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑ Εσόδου 32 = 
58.894.021,09€ 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑ Εξόδου 85 (00-
8511.0001 & 20-8511.0001)  =55.600.000,00€ 
 
Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2017 : 4.948.291,95€ 
Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2018 : 2.632.535,50€ 
Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2017 > Εισπράξεις ΚΑ 32 
(Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2018 
 
Συνεπώς το Ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ = Εισπράξεις στο 32 για το 
2017 = 4.948.291,95€ 
Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 =   65.167.704,39€   (Διαμόρφωση ΚΑΕ 
32 με ημερομηνία 31/12/2018) 
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Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στους ΚΑ 85 = Πραγματικό 
ποσό στους ΚΑ 32 – Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στους ΚΑ 32=  
65.167.704,39 – 4.948.291,95 =  60.219.412,44€   
 
Επομένως: 
• Στους ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων του Π/Υ έτους 2019 πρέπει να γίνει 
συνολική αύξηση= 6.273.683,30€ 
(Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 στις 31/12/2018 – Εγγεγραμμένο ποσό 
στους ΚΑ 32 =  65.167.704,39– 58.894.021,09=6.273.683,30€ )              
 
 • Στους ΚΑ 85 εξόδων του Π/Υ έτους 2019, πρέπει να γίνει αύξηση 
τουλάχιστον έως  4.619.412,44€  
(Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στον ΚΑ 85 – Εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 
85= 60.219.412,44€ – 55.600.000€=4.619.412,44€).                                                                                               
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2019 για το ΚΑ Εσόδου 3211 = 
3.345.052,74€ 
Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2019 για το ΚΑ Εξόδου 20-8511.0001 
= 2.975.000,00€ 
 
Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2017:  298.721,96€ 
 
Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2018:  225.908,28€ 
 
Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2017 > Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2018 
 
Συνεπώς το Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στον ΚΑ 3211 για το έτος 
2019 = 298.721,96 € 
 
Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 = 3.672.429,78€ (Διαμόρφωση ΚΑ 
με ημερομηνία 31/12/2018) 
 
Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στον ΚΑ 20-8511.0001 = 
Πραγματικό ποσό στον                  ΚΑ 3211 – Ανώτατο εισπραχθέν ποσό 
στον ΚΑ 3211 = 3.672.429,78 – 298.721,96= 3.373.707,82€      

Επομένως: 
• Στο ΚΑ 3211 εσόδου του Π/Υ έτους 2019 πρέπει να γίνει αύξηση στο 
ποσό των 1.946.983,82 € 
(Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 στις 31/12/2018 – Εγγεγραμμένο ποσό 
στον ΚΑ 3211 =  3.672.429,78 – 3.345.052,74€ =  327.377,04€) 
• Στον ΚΑ 20-8511.0001 εξόδου του Π/Υ έτους 2019 πρέπει να γίνει 
αύξηση τουλάχιστον έως  398.707,82€  
(Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 – Εγγεγραμμένο 
ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 = 3.373.707,82€ – 2.975.000,00€= 
398.707,82€ ).        
                                                                                       
Ύστερα από τον παραπάνω επαναυπολογισμό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 
προβαίνουμε στις κάτωθι αυξομειώσεις των ΚΑΕ 32 και 85: 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων  
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1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.345.052,74€, κατά 327.377,04€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 327.377,04€ 
 
          
 
 
                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.975.000,00€, κατά 400.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
 
*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας 
καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το 
ποσό των 72.622,96 € (400.000,00 – 327.377,04) 
 
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  10.801.697,79€, κατά 72.622,96€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 327.377,04€ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 314.977,72€, κατά 65.869,22 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.525.078,45€, κατά 316.051,56€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.198.946,78€, κατά 285.186,16€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.076.429,30€, κατά 545,42€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 776.550,72€, κατά 70.093,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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6. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.920.418,80€, κατά 66.947,86€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
7. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  
728.168,03€, κατά 176.646,86€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
8. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών 
παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.684.057,81€, κατά 
1.631.569,01€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
9. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.805.068,07€, κατά 457.296,66€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
10. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.976.853,13€, κατά 318.356,87€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 196.674,41€, κατά 20.727,72€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
12. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.280.927,55€, κατά  2.999.021,05€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 6.408.311,39€ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.327.609,58€, κατά  27.485,29€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 476.032,69€, κατά  8.354,63 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 287.141,54€, κατά 4.176,40€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 728.990,73€, κατά 44.345,67€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.567.530,72€, κατά 65.347,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.034.994,98€, κατά 15.263,61€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 69.933,38€, κατά 132,67 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
8. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 339.785,64€, κατά 25.469,61€ με μεταφορά 
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ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
9. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  
1.955.166,08€, κατά  23.847,39€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
10. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.964.236,80€, κατά 3.244,42€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 672.090,39€, κατά 892,33€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
12. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης    8.441.547,18€, κατά 243.349,92€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
13. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 953.959,39€, κατά 96,19€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  462.005,13€ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 52.625.000€, κατά 5.946.306,26€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού 
 
Συνοψίζοντας διαμορφώνεται ο κάτωθι πίνακας για τις επισφάλειες του Π/Υ 
2017 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ Π/Υ 2018 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ (€) 

20-8511.0001 3.375.000,00 

00-8511.0001                                        58.571.306,26 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑ 85  61.946.306,26 
 

Από τον επαναυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ, δεν υφίσταται 
καμιά μεταβολή το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
3. Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
  

Στον Π/Υ 2019, το συνολικό ποσό που προβλέφθηκε για το Χρηματικό 
Υπόλοιπο του Δήμου Ρόδου (δηλαδή το ποσό που θα μεταφερόταν από την 
χρήση 2018 στη χρήση 2019), είναι             Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 
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1/02-01-2019 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας, το 
διαμορφωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου κατά τις 31/12/2018 που 
μεταφέρθηκε τελικά στην χρήση 2019 είναι 44.651.484,81€, αυξημένο 
κατά 6.651.484,81€ σε σχέση με το προϋπολογισθέν ποσό. Αναλυτικότερα 
παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

4.900.000,00 4.970.778,00 

5113 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 

8.137.471,00 8.400.000,00 

5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
εν γένει δαπανών του δήμου 

5.362.529,00 14.972.820,45 

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

1.500.000,00 1.462.713,64 

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 
πιστώσεις προοριζόμενες για 
επενδυτικές δαπάνες 

5.450.000,00 7.405.970,30 

 
5123 

 

χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 

0,00 117.542,72 

5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό 
ΠΔΕ) 

50.000,00 1.473.848,16 

5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
εν γένει δαπανών του δήμου 

12.600.000,00 5.847.811,54 

 ΣΥΝΟΛΟ 38.000.000,00 44.651.484,81 

 

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

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.500.000,00€, κατά 37.286,36€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης  12.600.000,00€, κατά 6.752.188,46€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5123 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 
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117.542,72€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού 
δαπάνης  4.900.000,00 €, κατά 70.778,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5113 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 
8.137.471,00€, κατά 262.529,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.362.529,00€ ,κατά 9.610.291,45€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.450.000,00€, κατά 1.955.970,30€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 1.423.848,16€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 
Από την τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου, μεταφέρεται στο 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των  6.651.484,81€ 
 
4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 
 
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 2019) 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: 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 38.222,01€, κατά 208,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  1.216.195,95€, κατά             6.030,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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3. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  154.632,90€, κατά             0,53€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.300,47€, κατά  
21.894,80€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού 
5. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 47.673,62€, κατά 0,04€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  28.133,37€ 
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-8112.0001  και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  268.520,58€, κατά 1.016,80€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  324.592,26€, κατά             2.946,08 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 141.700,86€, κατά             471,67€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 204.737,43€, κατά 
11.116,60€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
5. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 82.177,49€, κατά             198,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
6. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   299.080,91 €, κατά 35.538,37€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 401.356,96€, κατά 
25.168,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
8. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 9.700,45€, κατά 
24.946,76€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
9. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   59.517,09 €, κατά 5,97€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
10. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 65.062,80€, κατά 
56.097,60€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 157.506,65€ 
 
Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, 
μεταφέρεται από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 129.373,28€ 
Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση το υπόλοιπο διαμορφώνεται ως εξής: 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ   +6.651.484,81 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ  81 -129.373,28 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 
 

0,00 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 0,00 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  6.522.111,53 

 
 

ΜΕΡΟΣ Β’  
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-
15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και 
Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων 
πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν 
έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον 
τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται 
μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και 
απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού 
προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται 
αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 35-6262.0011  και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε.ΑΦΑΝΤΟΥ  
(κλαδέμα υπολοίπων ευκαλύπτων Κολυμπίων, καθαρισμοί πάρκων και 
πεζοδρομίων)» προϋπολογισμού  δαπάνης 280.000,00€, κατά 10.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
2. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου και Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00€, κατά 20.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
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3. Κ.Α 70-6233.0012 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
ρεμάτων στη Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00€, 
κατά 20.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
4. Κ.Α 70-6699.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής και νερού για 
την κάλυψη αναγκών διοικητικής μέριμνας σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000,00€, κατά 10.000.00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 
 
Εισήγηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6142.0010 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 270.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα Γραφείου Αντιδημάρχου 
2. Κ.Α 15-6117.0007 και τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση ΣΤ' Παιδικού 
Σταθμού (Έπαυλης)» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.240,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
3. Κ.Α 15-7336.0010 και τίτλο «Επείγουσες επεμβάσεις στο Στάδιο 
"Διαγόρας"» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης & Μνημείων. 
4. Κ.Α 30-7324.0007 και τίτλο «Κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  
5. Κ.Α 30-7331.0010 και τίτλο «Συντήρηση κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών 
της Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών.  
6. Κ.Α 30-7333.0033 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν 
από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
7. Κ.Α 30-7333.0034 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν 
από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς της Δ.Κ. Κοσκινού στη Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  
8. Κ.Α 50-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής 
Αστυνομίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 870.636,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών.  
9. Κ.Α 50-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 217.664,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών.  
10. Κ.Α 70-6117.0009 και τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση Δημοτικού 
Μεγάρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.960,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων. 
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11. Κ.Α  70-7413.0014  και τίτλο «Διαχείριση της κυκλοφορίας και της 
στάθμευσης εντός των τειχών» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.800,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
12. Κ.Α 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές 
Οχημάτων - Μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  
13. Κ.Α 70-6671.0003 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών 
μέσων για έκτακτες ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  
14. Κ.Α 70-6672.0005 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  
15. Κ.Α 70-7133.0001 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς 
είδους)» προϋπολογισμού  δαπάνης  12.180€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία 
τέλη εσωτερικού» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 
50.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-6492.0001  και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης  350.000,00€, κατά 850.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-6331.0001  και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης  14.961,98€, κατά 1.000.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-6823.0001  και τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000€, κατά 100.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού 
-Οικονομικού» προϋπολογισμού δαπάνης 4.465.775,40 €, κατά 
153.564,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
6. Κ.Α 10-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 785.094,52€, κατά 35.230,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.  
7. Κ.Α 10-6211.0001  και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  62.529,0€, κατά 1.000.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 10-7133.0001 και τίτλο «Επιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους )» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.600,00€, κατά 5.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  
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9. Κ.Α 30-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής 
υπηρεσίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.429.816,76€, κατά 70.632,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
10. Κ.Α 30-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 421.830,72€, κατά 17.650,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.  
11. Κ.Α 30-7323.0093  και τίτλο «Τμηματικές αποκαταστάσεις και 
κατασκευή νέων πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 35.000,00€, κατά 61.200,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
12. Κ.Α 30-7333.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν 
από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 240.000€, κατά 160.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
13. Κ.Α 35-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού  δαπάνης 774.264,84€, κατά 
50.172,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
14. Κ.Α 35-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 152.233,08€, κατά 9.380,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.  
15. Κ.Α 70-6233.0011.0001  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  
20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  
16. Κ.Α 70-6233.0011.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης  
20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  
17. Κ.Α 70-6233.0011.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης  
20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  
18. Κ.Α 70-6233.0011.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  
19. Κ.Α 70-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης 
και πυροπροστασίας.» προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000,00€, κατά 
34.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι   839.611,82€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά  
644.203,53€  και το τελικό αποθεματικό είναι 1.483.815,35€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
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ΕΣΟΔΑ 199.922.411,97 

ΕΞΟΔΑ 198.438.596,62 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.483.815,35 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & 
Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου Γεράσιμου και της  αναπληρώτριας Δ/ντριας 

Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Βαϊλάκη Άννας) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.:2/9699/21-2-2019 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

      Α) Εγκρίνει, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού 
Προγράμματος και οικονομικού έτους 2019, ως κατωτέρω: 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 

 
Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.345.052,74€, κατά 327.377,04€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 327.377,04€ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.975.000,00€, κατά 400.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
 
*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του 
κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 72.622,96 € (400.000,00 – 
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327.377,04) 
 
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  10.801.697,79€, κατά 72.622,96€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 327.377,04€ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 314.977,72€, κατά 65.869,22 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.525.078,45€, κατά 316.051,56€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.198.946,78€, κατά 285.186,16€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.076.429,30€, κατά 545,42€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 776.550,72€, κατά 70.093,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.920.418,80€, κατά 66.947,86€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

7. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  
728.168,03€, κατά 176.646,86€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

8. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών 
παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.684.057,81€, κατά 
1.631.569,01€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.805.068,07€, κατά 457.296,66€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.976.853,13€, κατά 318.356,87€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 196.674,41€, κατά 20.727,72€ με μεταφορά 
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ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

12. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.280.927,55€, κατά  2.999.021,05€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 6.408.311,39€ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.327.609,58€, κατά  27.485,29€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 476.032,69€, κατά  8.354,63 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 287.141,54€, κατά 4.176,40€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 728.990,73€, κατά 44.345,67€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.567.530,72€, κατά 65.347,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.034.994,98€, κατά 15.263,61€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 69.933,38€, κατά 132,67 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

8. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 339.785,64€, κατά 25.469,61€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  
1.955.166,08€, κατά  23.847,39€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.964.236,80€, κατά 3.244,42€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 672.090,39€, κατά 892,33€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

12. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης    8.441.547,18€, κατά 243.349,92€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
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προϋπολογισμού 

13. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 953.959,39€, κατά 96,19€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  462.005,13€ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 52.625.000€, κατά 5.946.306,26€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού 

 
Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  

  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.500.000,00€, κατά 37.286,36€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης  12.600.000,00€, κατά 6.752.188,46€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5123 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 
117.542,72€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού 
δαπάνης  4.900.000,00 €, κατά 70.778,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 5113 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 
8.137.471,00€, κατά 262.529,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.362.529,00€ ,κατά 9.610.291,45€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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4. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.450.000,00€, κατά 1.955.970,30€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 1.423.848,16€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
» προϋπολογισμού  δαπάνης 38.222,01€, κατά 208,00 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  1.216.195,95€, κατά             6.030,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  154.632,90€, κατά             0,53€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.300,47€, κατά  
21.894,80€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού 

5. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 47.673,62€, κατά 0,04€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  28.133,37€ 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-8112.0001  και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  268.520,58€, κατά 1.016,80€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  324.592,26€, κατά             2.946,08 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 141.700,86€, κατά             471,67€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 204.737,43€, κατά 
11.116,60€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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5. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 82.177,49€, κατά             198,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   299.080,91 €, κατά 35.538,37€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 401.356,96€, κατά 
25.168,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

8. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 9.700,45€, κατά 
24.946,76€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

9. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   59.517,09 €, κατά 5,97€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 65.062,80€, κατά 
56.097,60€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 157.506,65€ 
 

ΜΕΡΟΣ Β 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 35-6262.0011  και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε.ΑΦΑΝΤΟΥ  
(κλαδέμα υπολοίπων ευκαλύπτων Κολυμπίων, καθαρισμοί πάρκων και 
πεζοδρομίων)» προϋπολογισμού  δαπάνης 280.000,00€, κατά 10.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

2. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου και Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00€, κατά 20.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-6233.0012 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 
ρεμάτων στη Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00€, 
κατά 20.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

4. Κ.Α 70-6699.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής και νερού για 
την κάλυψη αναγκών διοικητικής μέριμνας σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000,00€, κατά 10.000.00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 
Εισήγηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 00-6142.0010 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 270.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα Γραφείου Αντιδημάρχου 

2. Κ.Α 15-6117.0007 και τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση ΣΤ' Παιδικού 
Σταθμού (Έπαυλης)» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.240,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

3. Κ.Α 15-7336.0010 και τίτλο «Επείγουσες επεμβάσεις στο Στάδιο 
"Διαγόρας"» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης & Μνημείων. 

4. Κ.Α 30-7324.0007 και τίτλο «Κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  

5. Κ.Α 30-7331.0010 και τίτλο «Συντήρηση κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών 
της Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 74.400,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών.  

6. Κ.Α 30-7333.0033 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν 
από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  

7. Κ.Α 30-7333.0034 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν 
από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς της Δ.Κ. Κοσκινού στη Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.  

8. Κ.Α 50-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής 
Αστυνομίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 870.636,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών.  

9. Κ.Α 50-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 217.664,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών.  

10. Κ.Α 70-6117.0009 και τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση Δημοτικού 
Μεγάρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.960,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων. 

11. Κ.Α  70-7413.0014  και τίτλο «Διαχείριση της κυκλοφορίας και της 
στάθμευσης εντός των τειχών» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.800,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

12. Κ.Α 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές 
Οχημάτων - Μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  

13. Κ.Α 70-6671.0003 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών 
μέσων για έκτακτες ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  

14. Κ.Α 70-6672.0005 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  

15. Κ.Α 70-7133.0001 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς 
είδους)» προϋπολογισμού  δαπάνης  12.180€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία 
τέλη εσωτερικού» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 
50.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-6492.0001  και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης  350.000,00€, κατά 850.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-6331.0001  και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης  14.961,98€, κατά 1.000.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-6823.0001  και τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000€, κατά 100.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού 
-Οικονομικού» προϋπολογισμού δαπάνης 4.465.775,40 €, κατά 
153.564,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

6. Κ.Α 10-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 785.094,52€, κατά 35.230,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.  

7. Κ.Α 10-6211.0001  και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  62.529,0€, κατά 1.000.000,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 10-7133.0001 και τίτλο «Επιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους )» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  7.600,00€, κατά 5.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

9. Κ.Α 30-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής 
υπηρεσίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.429.816,76€, κατά 70.632,00€ 
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με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

10. Κ.Α 30-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 421.830,72€, κατά 17.650,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.  

11. Κ.Α 30-7323.0093  και τίτλο «Τμηματικές αποκαταστάσεις και 
κατασκευή νέων πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 35.000,00€, κατά 61.200,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

12. Κ.Α 30-7333.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν 
από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 240.000€, κατά 160.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 

13. Κ.Α 35-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού  δαπάνης 774.264,84€, κατά 
50.172,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

14. Κ.Α 35-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 152.233,08€, κατά 9.380,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.  

15. Κ.Α 70-6233.0011.0001  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης  
20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

16. Κ.Α 70-6233.0011.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης  
20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

17. Κ.Α 70-6233.0011.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης  
20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

18. Κ.Α 70-6233.0011.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  

19. Κ.Α 70-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης 
και πυροπροστασίας.» προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000,00€, κατά 
34.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι   839.611,82€ και μετά από τις 
παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά  644.203,53€  και το τελικό 
αποθεματικό είναι 1.483.815,35€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 199.922.411,97 

ΕΞΟΔΑ 198.438.596,62 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.483.815,35 
 

 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 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 

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

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, 

 
 

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

Απόντες κατά τη ψηφοφορίας ήταν: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.   
Μ. Καραγιάννη, Ε. Ατσίδη, Σ. Παρδαλός και ο Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Περδίκης, ήτοι τέσσερις  (4 ). 
 

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, Ε. Χατζηιωάννου, Β. Ψυλλάκης, Στ. Κυριαζής, Δ. 
Μουτάφης, Δ. Καραντζιάς, Φ. Κρεμαστινού, Ι. Κορωναίος, Μ. 
Σταυρής, Μ. Χατζηλαζάρου, Ι. Κούρτης, Α. Μανωλάκης, Κ. Τρέχας. 
Το μέλος της παράταξης « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  Δημοτικός 
Σύμβουλος Ι. Γιαννακάκης. 
 
Ήτοι σύνολο ψηφισάντων θετικά είκοσι τρεις (23). 
 
Μειοψήφησαν οι: Ο επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
Κ. Ε. Καρίκης, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Στάγκας οι οποίοι ψήφισαν 
« παρών». 
Ο επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ. Γ. 
Υψηλάντης, οι Δημοτικοί Σύμβουλου κ.κ. Ε. Παναή, Σ. Σαρρή-
Υψηλάντη, ψήφισαν « κατά»  
Ήτοι σύνολο μειοψηφησάντων: πέντε (5) 
 

Εγκρίνει την Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019», σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 68/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , που έχει ως 
εξής: 
 
ΜΕΡΟΣ Α  
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 

 
Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 
 
 
                            ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.345.052,74€, κατά 327.377,04€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 327.377,04€ 
 
                                ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.975.000,00€, 
κατά 400.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση 
του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 72.622,96 € (400.000,00 
– 327.377,04) 
 
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  10.801.697,79€, κατά 
72.622,96€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 327.377,04€ 
 
                              ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 314.977,72€, κατά 65.869,22 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.525.078,45€, κατά 316.051,56€ με 
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μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.198.946,78€, κατά 285.186,16€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών 
χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.076.429,30€, κατά 545,42€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 776.550,72€, κατά 70.093,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών 
χρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.920.418,80€, κατά 
66.947,86€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
7. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού 
δαπάνης  728.168,03€, κατά 176.646,86€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
8. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών 
παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.684.057,81€, κατά 
1.631.569,01€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
9. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων 
εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.805.068,07€, κατά 
457.296,66€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
10. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών 
κοινόχρηστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.976.853,13€, 
κατά 318.356,87€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων 
μικροπωλητών» προϋπολογισμού δαπάνης 196.674,41€, κατά 
20.727,72€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
12. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.280.927,55€, κατά  2.999.021,05€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 6.408.311,39€ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.327.609,58€, κατά  27.485,29€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
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προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 476.032,69€, κατά  8.354,63 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 287.141,54€, κατά 4.176,40€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 728.990,73€, 
κατά 44.345,67€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.567.530,72€, κατά 65.347,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.034.994,98€, κατά 15.263,61€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής 
ΠΟΕ» προϋπολογισμού δαπάνης 69.933,38€, κατά 132,67 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
8. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς 
γης» προϋπολογισμού δαπάνης 339.785,64€, κατά 25.469,61€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
9. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού 
δαπάνης  1.955.166,08€, κατά  23.847,39€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
10. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.964.236,80€, κατά 3.244,42€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης 
αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 672.090,39€, κατά 892,33€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού 
12. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης    8.441.547,18€, κατά 243.349,92€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
13. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 953.959,39€, κατά 96,19€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
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προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  462.005,13€ 
 
                             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 52.625.000€, 
κατά 5.946.306,26€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 

Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000,00€, κατά 37.286,36€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» 
προϋπολογισμού δαπάνης  12.600.000,00€, κατά 6.752.188,46€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5123 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 117.542,72€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 
προϋπολογισμού δαπάνης  4.900.000,00 €, κατά 70.778,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5113 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.137.471,00€, κατά 262.529,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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3. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.362.529,00€ ,κατά 9.610.291,45€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για 
επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 5.450.000,00€, 
κατά 1.955.970,30€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 1.423.848,16€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΟΕ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων » προϋπολογισμού  δαπάνης 38.222,01€, κατά 208,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  1.216.195,95€, κατά             6.030,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  154.632,90€, κατά             0,53€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.300,47€, κατά  
21.894,80€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
5. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 47.673,62€, κατά 0,04€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  28.133,37€ 
 
Αύξηση πιστώσεων  
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1. Κ.Α 00-8112.0001  και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 
τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  268.520,58€, κατά 1.016,80€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης  324.592,26€, κατά             2.946,08 € με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 141.700,86€, κατά             471,67€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 204.737,43€, κατά 
11.116,60€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
5. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  
δαπάνης 82.177,49€, κατά             198,40€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
6. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   299.080,91 €, κατά 35.538,37€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 401.356,96€, κατά 
25.168,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
8. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 9.700,45€, κατά 
24.946,76€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
9. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   59.517,09 €, κατά 5,97€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
10. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 65.062,80€, κατά 
56.097,60€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 157.506,65€ 
 
 ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 35-6262.0011  και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Δ.Ε.ΑΦΑΝΤΟΥ  (κλαδέμα υπολοίπων ευκαλύπτων Κολυμπίων, 
καθαρισμοί πάρκων και πεζοδρομίων)» προϋπολογισμού  δαπάνης 
280.000,00€, κατά 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου. 
2. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον 
καθαρισμό των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου και Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00€, κατά 20.000.00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. 
Πολιτικής Προστασίας. 
3. Κ.Α 70-6233.0012 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον 
καθαρισμό ρεμάτων στη Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  
δαπάνης 20.000,00€, κατά 20.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
4. Κ.Α 70-6699.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής και 
νερού για την κάλυψη αναγκών διοικητικής μέριμνας σε επιχειρήσεις 
πυρόσβεσης» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000,00€, κατά 
10.000.00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
Εισήγηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6142.0010 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 270.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
Γραφείου Αντιδημάρχου 
2. Κ.Α 15-6117.0007 και τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση ΣΤ' 
Παιδικού Σταθμού (Έπαυλης)» προϋπολογισμού  δαπάνης 
1.240,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
3. Κ.Α 15-7336.0010 και τίτλο «Επείγουσες επεμβάσεις στο Στάδιο 
"Διαγόρας"» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
4. Κ.Α 30-7324.0007 και τίτλο «Κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην 
Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 74.400,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
5. Κ.Α 30-7331.0010 και τίτλο «Συντήρηση κτιρίων δημοτικών 
υπηρεσιών της Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
74.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
6. Κ.Α 30-7333.0033 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που 
προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς στη Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά 
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ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
7. Κ.Α 30-7333.0034 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που 
προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς της Δ.Κ. Κοσκινού 
στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
8. Κ.Α 50-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 870.636,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
9. Κ.Α 50-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 217.664,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.  
10. Κ.Α 70-6117.0009 και τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση Δημοτικού 
Μεγάρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 4.960,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
11. Κ.Α  70-7413.0014  και τίτλο «Διαχείριση της κυκλοφορίας και 
της στάθμευσης εντός των τειχών» προϋπολογισμού  δαπάνης 
24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
12. Κ.Α 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές 
Οχημάτων - Μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  
13. Κ.Α 70-6671.0003 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών 
μεταφορικών μέσων για έκτακτες ανάγκες» προϋπολογισμού 
δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  
14. Κ.Α 70-6672.0005 και τίτλο «Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες» προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  
15. Κ.Α 70-7133.0001 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς 
είδους)» προϋπολογισμού  δαπάνης  12.180€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη εσωτερικού» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, 
κατά 50.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-6492.0001  και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  350.000,00€, κατά 850.000,00€ με 



35 

 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-6331.0001  και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  14.961,98€, κατά 1.000.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-6823.0001  και τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000€, κατά 100.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
Διοικητικού -Οικονομικού» προϋπολογισμού δαπάνης 4.465.775,40 
€, κατά 153.564,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
6. Κ.Α 10-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 785.094,52€, κατά 
35.230,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
7. Κ.Α 10-6211.0001  και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  62.529,0€, κατά 
1.000.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 10-7133.0001 και τίτλο «Επιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς 
είδους )» προϋπολογισμού  δαπάνης  7.600,00€, κατά 5.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών.  
9. Κ.Α 30-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
Τεχνικής υπηρεσίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.429.816,76€, 
κατά 70.632,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
10. Κ.Α 30-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 421.830,72€, κατά 
17.650,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
11. Κ.Α 30-7323.0093  και τίτλο «Τμηματικές αποκαταστάσεις και 
κατασκευή νέων πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 35.000,00€, κατά 61.200,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
12. Κ.Α 30-7333.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που 
προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς στη Δ.Ε. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 240.000€, κατά 160.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
13. Κ.Α 35-6011.0001  και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού  δαπάνης 774.264,84€, κατά 
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50.172,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
14. Κ.Α 35-6051.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού  δαπάνης 152.233,08€, κατά 
9.380,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
15. Κ.Α 70-6233.0011.0001  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  
δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  
16. Κ.Α 70-6233.0011.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  
17. Κ.Α 70-6233.0011.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  
18. Κ.Α 70-6233.0011.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  
δαπάνης  20.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  
19. Κ.Α 70-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια ειδών & υλικών 
πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.» προϋπολογισμού  δαπάνης  
40.000,00€, κατά 34.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας.  
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι   839.611,82€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά  
644.203,53€  και το τελικό αποθεματικό είναι 1.483.815,35€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού 
διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ 199.922.411,97 
 
ΕΞΟΔΑ 

                           
198.438.596,62 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

   1.483.815,35 

 

   ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


