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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  27/3/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:5/27-3-2019    Αριθ. Απόφασης: 244/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 27α Μαρτίου  2019  ημέρα Τετάρτη  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. 2/15245/22.3.2019 
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 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

25.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

10. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

11. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

16.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

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. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

9.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

10. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

 
 

11.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
  

5. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

12. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 

6.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

13. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  

 
 
 

Επίσης παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος . 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα τέσσερις (34), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 
 

Θ Ε Μ Α  1.1: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. έτους 
2019 ( Αποφάσεις Ο.Ε. 86/2019 και 115/2019). 
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα , έθεσε 
υπόψη του Σώματος τις υπ’ αριθ. 86/2019 και 115/2019 Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής , οι οποίες έχουν ως εξής : 

Αριθμός Απόφασης 86/2019 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/12722/8-03-2019 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 και επιχειρησιακού προγράμματος 
δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν 
επείγοντα χαρακτήρα. 
 
                                         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 1.200.000,00€, κατά 200.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
2. Κ.Α 10-6142.0003 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για 
συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στον GDPR 2016/679 κανονισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής 
& Νέων Τεχνολογιών. 
3. Κ.Α 10-6142.0006    και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27001:2013» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.012,50€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
4. Κ.Α 10-6142.0007 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο «Business Continuity (BCLE2000) / DISASTER 
RECOVERY» προϋπολογισμού δαπάνης 6.480€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
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το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
5. Κ.Α 10-6142.0008 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο "Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης 
ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 / IRCA/CQI APPROVED"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.800,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
6. Κ.Α 10-6142.0009 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας αποστολής μαζικών SMS» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
7. Κ.Α 10-6266.0004 και τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Παλαιών 
Στοιχείων Μισθοδοσίας των Δήμων πριν το πρόγραμμα Καλλικράτης, για την 
προκαταβολή σύνταξης των εργαζομένων» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
8. Κ.Α 10-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια Επέκτασης Συστήματος 
Προστασίας Δικτύου Υπολογιστών Panda Fusion» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
9. Κ.Α 10-7134.0009 και τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων 
και υπηρεσίες εκπαίδευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.552,00 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
10. Κ.Α 10-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια γραμματοθυρίδων για την 
εξυπηρέτηση περιοχών του Δήμου Ρόδου, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κατ’ 
οίκον διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Δημάρχου. 
11. Κ.Α 10-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια Ρολογιών Χρονοπαρουσίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
12. Κ.Α 10-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια Ηχοσυστήματος για την αίθουσα 
Δ.Σ.» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
13. Κ.Α 15-7135.0010 και τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το 
5Χ5 της Δ.Κ. Λάρδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. 
14. Κ.Α 30-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 259.200€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
15. Κ.Α 30-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 88.200€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
16. Κ.Α 30-7323.0009 και τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρωσίας και 
προεπάλειψης σε αγροτικούς δρόμους στις Τ.Κ. Ασκληπείου-Αρνίθας-
Προφύλιας-Ιστρίου και Απολακκιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
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17. Κ.Α 30-7326.0006 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρου εμπρόσθεν του Ήχος 
και Φώς» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
18. Κ.Α 35-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 144.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
19. Κ.Α 35-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 34.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
20. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 76.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
21. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 18.660€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
22. Κ.Α 70-6233.0010.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
23. Κ.Α 70-6233.0010.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
24. Κ.Α 70-6233.0010.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
25. Κ.Α 70-6233.0010.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
26. Κ.Α 70-6233.0010.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
27. Κ.Α 70-6233.0010.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
28. Κ.Α 70-6233.0010.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Λίνδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
29. Κ.Α 70-6233.0010.0008 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.299,98€, κατά 1.800€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
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2. Κ.Α 70-6264.0006 και τίτλο «Συντήρηση μηχανημάτων ελεγχόμενης 
στάθμευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€, κατά 14.880,00 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
3. Κ.Α 70-7131.0003 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για 
τη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 72.912,00€, κατά 1.488,00 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
 
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 10.729.074,83€, κατά  1.993,49€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.993,49€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6021.0003 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου (Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων)», προϋπολογισμού δαπάνης 1.993,49€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.993,49€ 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι   1.483.815,35€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά  
 997.572,50€ και το τελικό αποθεματικό είναι 486.242,85€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 

 
ΕΣΟΔΑ 199.922.411,97 
 
ΕΞΟΔΑ 

                            
199.436.169,12 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

      486.242,85 

 
Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/12722/8-3-2019 εισήγησης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού, τροποποίησης 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 
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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 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 30-6142.0005 και τίτλο «Συνδέσεις δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης με 
τα δίκτυα της ΔΕΥΑΡ» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 
2. Κ.Α 30-6233.0001 και τίτλο «Μίσθωση οχημάτων βαρέου τύπου, φορτηγών 
και άνω για τις δημοτικές  ενότητες Καλλιθέας, Αρχαγγέλου, Αφάντου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
3. Κ.Α 35-6262.0016 και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση καλλιτεχνικής 
κατασκευής από ενισχυμένα οπλισμένα τσιμεντοειδή στα παρτέρια του 
Ενυδρείου Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
& Πρασίνου. 
4. Κ.Α 35-6262.0017 και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής  
καλλιτεχνικής κατασκευής και βάσης από σκυρόδεμα σε παρτέρι στον κόμβο 
Κρεμαστής της Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 23.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
5. Κ.Α 70-7331.0009 και τίτλο «Αποκατάσταση Διατηρητέου ακινήτου στη 
συμβολή των οδών Κουρβουαζιέ και Μπότσαρη» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
6. Κ.Α 70-7412.0002 και τίτλο «Διαμόρφωση πλατειών Μεσαιωνικής Πόλης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
7. Κ.Α 70-7413.0015 και τίτλο «Επικαιροποίηση Μελετών Υπογείων Δικτύων-
Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων - Αναπλάσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6073.0001 και τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, 
κατά 5.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.483.815,35€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
λαμβάνοντας  
υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/12722/8-3-2019 εισήγησης, μειώνεται κατά  
1.119.172,50€ 
 και το τελικό αποθεματικό είναι 364.642,85€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

    
199.922.411,97 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
199.557.769,12               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

          

364.642,85 

 (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,  

• Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 
Ν.4555/2018,  

• Την εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού και Πληροφόρησης  με 
αριθμ.πρωτ. 2/12722/8-3-2019                                       

• 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’ 
                                  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 1.200.000,00€, κατά 200.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
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2. Κ.Α 10-6142.0003 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για 
συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στον GDPR 2016/679 κανονισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής 
& Νέων Τεχνολογιών. 
3. Κ.Α 10-6142.0006    και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27001:2013» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.012,50€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
4. Κ.Α 10-6142.0007 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο «Business Continuity (BCLE2000) / DISASTER 
RECOVERY» προϋπολογισμού δαπάνης 6.480€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
5. Κ.Α 10-6142.0008 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο "Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης 
ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 / IRCA/CQI APPROVED"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.800,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
6. Κ.Α 10-6142.0009 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας αποστολής μαζικών SMS» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
7. Κ.Α 10-6266.0004 και τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Παλαιών 
Στοιχείων Μισθοδοσίας των Δήμων πριν το πρόγραμμα Καλλικράτης, για την 
προκαταβολή σύνταξης των εργαζομένων» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
8. Κ.Α 10-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια Επέκτασης Συστήματος 
Προστασίας Δικτύου Υπολογιστών Panda Fusion» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
9. Κ.Α 10-7134.0009 και τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων 
και υπηρεσίες εκπαίδευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.552,00 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
10. Κ.Α 10-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια γραμματοθυρίδων για την 
εξυπηρέτηση περιοχών του Δήμου Ρόδου, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κατ’ 
οίκον διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Δημάρχου. 
11. Κ.Α 10-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια Ρολογιών Χρονοπαρουσίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
12. Κ.Α 10-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια Ηχοσυστήματος για την αίθουσα 
Δ.Σ.» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
13. Κ.Α 15-7135.0010 και τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το 
5Χ5 της Δ.Κ. Λάρδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου 
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ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών. 
14. Κ.Α 30-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 259.200€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
15. Κ.Α 30-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 88.200€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
16. Κ.Α 30-7323.0009 και τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρωσίας και 
προεπάλειψης σε αγροτικούς δρόμους στις Τ.Κ. Ασκληπείου-Αρνίθας-
Προφύλιας-Ιστρίου και Απολακκιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
17. Κ.Α 30-7326.0006 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρου εμπρόσθεν του Ήχος 
και Φώς» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
18. Κ.Α 35-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 144.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
19. Κ.Α 35-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 34.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
20. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 76.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
21. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 18.660€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
22. Κ.Α 70-6233.0010.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
23. Κ.Α 70-6233.0010.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
24. Κ.Α 70-6233.0010.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
25. Κ.Α 70-6233.0010.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
26. Κ.Α 70-6233.0010.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
27. Κ.Α 70-6233.0010.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
28. Κ.Α 70-6233.0010.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Λίνδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
29. Κ.Α 70-6233.0010.0008 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.299,98€, κατά 1.800€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
2. Κ.Α 70-6264.0006 και τίτλο «Συντήρηση μηχανημάτων ελεγχόμενης 
στάθμευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€, κατά 14.880,00 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
3. Κ.Α 70-7131.0003 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για 
τη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 72.912,00€, κατά 1.488,00 με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
 
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 10.729.074,83€, κατά  1.993,49€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.993,49€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6021.0003 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου (Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων)», προϋπολογισμού δαπάνης 1.993,49€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.993,49€ 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 
                                         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 30-6142.0005 και τίτλο «Συνδέσεις δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης με 
τα δίκτυα της ΔΕΥΑΡ» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 
2. Κ.Α 30-6233.0001 και τίτλο «Μίσθωση οχημάτων βαρέου τύπου, φορτηγών 
και άνω για τις δημοτικές  ενότητες Καλλιθέας, Αρχαγγέλου, Αφάντου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
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3. Κ.Α 35-6262.0016 και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση καλλιτεχνικής 
κατασκευής από ενισχυμένα οπλισμένα τσιμεντοειδή στα παρτέρια του 
Ενυδρείου Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
& Πρασίνου. 
4. Κ.Α 35-6262.0017 και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής  
καλλιτεχνικής κατασκευής και βάσης από σκυρόδεμα σε παρτέρι στον κόμβο 
Κρεμαστής της Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 23.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
5. Κ.Α 70-7331.0009 και τίτλο «Αποκατάσταση Διατηρητέου ακινήτου στη 
συμβολή των οδών Κουρβουαζιέ και Μπότσαρη» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
6. Κ.Α 70-7412.0002 και τίτλο «Διαμόρφωση πλατειών Μεσαιωνικής Πόλης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
7. Κ.Α 70-7413.0015 και τίτλο «Επικαιροποίηση Μελετών Υπογείων Δικτύων-
Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων - Αναπλάσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6073.0001 και τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, 
κατά 5.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.483.815,35€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά  1.119.172,50€ και το τελικό αποθεματικό είναι 364.642,85€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

    
199.922.411,97 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
199.557.769,12               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

          

364.642,85 

 

 

Αριθμός Απόφασης 115/2019 

 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης με αριθμ.πρωτ. 2/14857/20-3-
2019 η οποία έχει ως εξής:  
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ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος, οικονομικού έτους  2019. (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ). 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1323.0011 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες 
του έργου LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
10-6422.0011 
2. Κ.Α 1326.0043 και τίτλο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου Μουσείου Μεσσαναγρού» προϋπολογισμού δαπάνης 39.945,38€, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ τμ. Ταμείου. 
(Τα παραστατικά της σχετικής δαπάνης έχουν εκδοθεί το έτος 2018 και είναι 
καταχωρημένα στα Π.Ο.Ε. του τρέχοντος προϋπολογισμού, στον Κ.Α. 30-
8122.0001). 
3. Κ.Α 1326.0055 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο 
"Κατασκευή Νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. 
Πεταλούδων".» προϋπολογισμού δαπάνης 266.251,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7326.0007 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 1.200.000,00€, κατά 200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
(Συνυπολογίζοντας την μείωση πίστωσης των 200.000€ που έγινε στην 
υπ΄αρ. 86/2019 απόφαση της Ο.Ε., η συνολική μείωση είναι 400.000€ 
(200.000 + 200.000))  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  10-6422.0011 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες 
του έργου LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1323.0011 
2. Κ.Α 10-6615.0002 και τίτλο «Προμήθεια εκλογικού υλικού (ψηφοδέλτια) 
σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ.2 του Ν.4555/2018» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
3. Κ.Α 15-7135.0011 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου και 
ενός προκατασκευασμένου οικίσκου για το γήπεδο της Τ.Κ. Σαλάκου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
4. Κ.Α 15-7326.0007 και τίτλο «Κατασκευή Νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην 
Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 
266.251,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
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αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1326.0055 
5. Κ.Α 30-7333.0036 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην νησίδα 
Κρητικών» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  30-7323.0001 και τίτλο «Διανοίξεις και ολοκληρώσεις οδών στα νέα 
σχέδια πόλης της Δ.Ε Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000€, κατά 
200.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.483.815,35€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
λαμβάνοντας  
υπόψη και τις εγγραφές στις υπ’. αρ. 86/2019 απόφαση της Ο.Ε μειώνεται κατά  
1.231.027,12€ 
 και το τελικό αποθεματικό είναι 252.788,23€ 
 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

    
200.230.608,35 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
199.977.820,12               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

          

252.788,23 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου 
Παρασκευής και του προϊστάμενου Προϋπολογισμού κου Αντωνάτου 
Γεράσιμου) 
 

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

• Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 
Ν.4555/2018,  

• Την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης με 
αριθμ.πρωτ. 2/14857/20-3-2019 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού 
Προγράμματος και οικονομικού έτους 2019, ως κατωτέρω: 
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Μέρος Γ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1323.0011 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες 
του έργου LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
10-6422.0011 
2. Κ.Α 1326.0043 και τίτλο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου Μουσείου Μεσσαναγρού» προϋπολογισμού δαπάνης 39.945,38€, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ τμ. Ταμείου. 
(Τα παραστατικά της σχετικής δαπάνης έχουν εκδοθεί το έτος 2018 και είναι 
καταχωρημένα στα Π.Ο.Ε. του τρέχοντος προϋπολογισμού, στον Κ.Α. 30-
8122.0001). 
3. Κ.Α 1326.0055 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο 
"Κατασκευή Νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. 
Πεταλούδων".» προϋπολογισμού δαπάνης 266.251,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7326.0007 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 1.200.000,00€, κατά 200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
(Συνυπολογίζοντας την μείωση πίστωσης των 200.000€ που έγινε στην 
υπ΄αρ. 86/2019 απόφαση της Ο.Ε., η συνολική μείωση είναι 400.000€ 
(200.000 + 200.000))  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  10-6422.0011 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες 
του έργου LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1323.0011 
2. Κ.Α 10-6615.0002 και τίτλο «Προμήθεια εκλογικού υλικού (ψηφοδέλτια) 
σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ.2 του Ν.4555/2018» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
3. Κ.Α 15-7135.0011 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου και 
ενός προκατασκευασμένου οικίσκου για το γήπεδο της Τ.Κ. Σαλάκου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
4. Κ.Α 15-7326.0007 και τίτλο «Κατασκευή Νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην 
Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 
266.251,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1326.0055 
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5. Κ.Α 30-7333.0036 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην νησίδα 
Κρητικών» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  30-7323.0001 και τίτλο «Διανοίξεις και ολοκληρώσεις οδών στα νέα 
σχέδια πόλης της Δ.Ε Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000€, κατά 
200.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.483.815,35€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
λαμβάνοντας  
υπόψη και τις εγγραφές στις υπ’. αρ. 86/2019 απόφαση της Ο.Ε μειώνεται κατά  
1.231.027,12€ 
 και το τελικό αποθεματικό είναι 252.788,23€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

    
200.230.608,35 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
199.977.820,12               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

          

252.788,23 

 

 
 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 
παρόντων μελών του Σώματος, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία 
 
Απόντες κατά τη ψηφοφορία : Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. 
Δράκος, Κ. Τρέχας, Μ. Χριστοδούλου, Δ. Παρασκευάς,                  
Ι. Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Δ. Μουτάφης και ο Γραμματέας Δ.Σ.      
κ. Α. Γιαννικουρής, ήτοι οχτώ (8) 
 
ΥΠΕΡ ψήφισαν: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας        
κ.κ. Ε.Μανδρακός, Μ. Παλαιολόγου, Σ.Διακοσταματίου,                
Γ. Κακούλης, Α. Πάλλας, Σ. Πετράκης, Γ. Πόκκιας, Σ. Καλαθενός, 
Ε. Χατζηιωάννου, Β. Ψυλλάκης, Στ. Κυριαζής, Δ. Καραντζιάς, Φ. 
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Κρεμαστινού, Ι. Κορωναίος, Μ. Σταυρής, Μ. Χατζηλαζάρου,          
Ι. Κούρτης, και  Α. Μανωλάκης,  ήτοι σύνολο ψηφισάντων 
θετικά δέκα οχτώ (18). 
 

ΚΑΤΑ ψήφισαν: Ο επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ. Γ. Υψηλάντης, οι Δημοτικοί Σύμβουλου κ.κ. Ε. 
Παναή, Σ. Σαρρή-Υψηλάντη και ο επικεφαλής της παράταξης « 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος, ήτοι τέσσερις (4) 
 
ΠΑΡΩΝ ψήφισαν: : Ο επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» Κ. Ε. Καρίκης, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Στάγκας, Ε. 
Κασσανής και η κ. Μ. Καραγιάννη, ήτοι τέσσερις (4)  
 

Ήτοι σύνολο μειοψηφησάντων: οχτώ (8) 
 

 
 Εγκρίνει την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού , τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2019, 
σύμφωνα με τις Αποφάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής αρ. 
86/2019 και 115/2019 και έχει ως ακολούθως: 
 
ΜΕΡΟΣ Α’ 
 
                                 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 1.200.000,00€, κατά 200.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 8.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 
2. Κ.Α 10-6142.0003 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για 
συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στον GDPR 2016/679 κανονισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
3. Κ.Α 10-6142.0006    και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27001:2013» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.012,50€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
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4. Κ.Α 10-6142.0007 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο «Business Continuity (BCLE2000) / DISASTER 
RECOVERY» προϋπολογισμού δαπάνης 6.480€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
5. Κ.Α 10-6142.0008 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο "Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων 
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 / IRCA/CQI 
APPROVED"» προϋπολογισμού δαπάνης 2.800,00 με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
6. Κ.Α 10-6142.0009 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας αποστολής μαζικών 
SMS» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
7. Κ.Α 10-6266.0004 και τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού 
Παλαιών Στοιχείων Μισθοδοσίας των Δήμων πριν το πρόγραμμα 
Καλλικράτης, για την προκαταβολή σύνταξης των εργαζομένων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
8. Κ.Α 10-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια Επέκτασης Συστήματος 
Προστασίας Δικτύου Υπολογιστών Panda Fusion» προϋπολογισμού 
δαπάνης 24.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
9. Κ.Α 10-7134.0009 και τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης 
εγγράφων και υπηρεσίες εκπαίδευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.552,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
10. Κ.Α 10-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια γραμματοθυρίδων για την 
εξυπηρέτηση περιοχών του Δήμου Ρόδου, όπου δεν υπάρχει 
δυνατότητα κατ’ οίκον διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου. 
11. Κ.Α 10-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια Ρολογιών 
Χρονοπαρουσίας» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
12. Κ.Α 10-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια Ηχοσυστήματος για την 
αίθουσα Δ.Σ.» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
13. Κ.Α 15-7135.0010 και τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 
για το 5Χ5 της Δ.Κ. Λάρδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
14. Κ.Α 30-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 259.200€, με μεταφορά ίσου ποσού 
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από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 
15. Κ.Α 30-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 88.200€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 
16. Κ.Α 30-7323.0009 και τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρωσίας και 
προεπάλειψης σε αγροτικούς δρόμους στις Τ.Κ. Ασκληπείου-Αρνίθας-
Προφύλιας-Ιστρίου και Απολακκιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 
74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
17. Κ.Α 30-7326.0006 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρου εμπρόσθεν του 
Ήχος και Φώς» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
18. Κ.Α 35-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 144.400€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 
19. Κ.Α 35-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 34.800€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 
20. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 76.400€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 
21. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 18.660€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 
22. Κ.Α 70-6233.0010.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
23. Κ.Α 70-6233.0010.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
24. Κ.Α 70-6233.0010.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
25. Κ.Α 70-6233.0010.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
26. Κ.Α 70-6233.0010.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 



20 

 

20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
27. Κ.Α 70-6233.0010.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
28. Κ.Α 70-6233.0010.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Λίνδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
29. Κ.Α 70-6233.0010.0008 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 24.299,98€, κατά 1.800€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
2. Κ.Α 70-6264.0006 και τίτλο «Συντήρηση μηχανημάτων ελεγχόμενης 
στάθμευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€, κατά 14.880,00 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
3. Κ.Α 70-7131.0003 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
παρκόμετρων για τη Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
72.912,00€, κατά 1.488,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 
Τεχνολογιών. 
 
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 10.729.074,83€, κατά  
1.993,49€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.993,49€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6021.0003 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου (Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων)», προϋπολογισμού δαπάνης 1.993,49€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.  
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.993,49€ 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 
                            

      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 30-6142.0005 και τίτλο «Συνδέσεις δικτύων ύδρευσης-
αποχέτευσης με τα δίκτυα της ΔΕΥΑΡ» προϋπολογισμού δαπάνης 
4.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
2. Κ.Α 30-6233.0001 και τίτλο «Μίσθωση οχημάτων βαρέου τύπου, 
φορτηγών και άνω για τις δημοτικές  ενότητες Καλλιθέας, Αρχαγγέλου, 
Αφάντου.» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
3. Κ.Α 35-6262.0016 και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση 
καλλιτεχνικής κατασκευής από ενισχυμένα οπλισμένα τσιμεντοειδή στα 
παρτέρια του Ενυδρείου Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
4. Κ.Α 35-6262.0017 και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής  
καλλιτεχνικής κατασκευής και βάσης από σκυρόδεμα σε παρτέρι στον 
κόμβο Κρεμαστής της Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 
23.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
5. Κ.Α 70-7331.0009 και τίτλο «Αποκατάσταση Διατηρητέου ακινήτου 
στη συμβολή των οδών Κουρβουαζιέ και Μπότσαρη» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
6. Κ.Α 70-7412.0002 και τίτλο «Διαμόρφωση πλατειών Μεσαιωνικής 
Πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης & Μνημείων. 
7. Κ.Α 70-7413.0015 και τίτλο «Επικαιροποίηση Μελετών Υπογείων 
Δικτύων-Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων - Αναπλάσεις» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων. 
 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6073.0001 και τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000,00€, κατά 5.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1323.0011 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις 
ανάγκες του έργου LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 10-6422.0011 
2. Κ.Α 1326.0043 και τίτλο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Μεσσαναγρού» προϋπολογισμού 
δαπάνης 39.945,38€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα τoυ τμ. Ταμείου. (Τα παραστατικά της σχετικής δαπάνης 
έχουν εκδοθεί το έτος 2018 και είναι καταχωρημένα στα Π.Ο.Ε. του 
τρέχοντος προϋπολογισμού, στον Κ.Α. 30-8122.0001). 
3. Κ.Α 1326.0055 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το 
έργο "Κατασκευή Νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της 
Δ.Ε. Πεταλούδων".» προϋπολογισμού δαπάνης 266.251,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 15-7326.0007 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 1.200.000,00€, κατά 200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
(Συνυπολογίζοντας την μείωση πίστωσης των 200.000€ που έγινε στην 
υπ΄αρ. 86/2019 απόφαση της Ο.Ε., η συνολική μείωση είναι 400.000€ 
(200.000 + 200.000))  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  10-6422.0011 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις 
ανάγκες του έργου LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1323.0011 
2. Κ.Α 10-6615.0002 και τίτλο «Προμήθεια εκλογικού υλικού 
(ψηφοδέλτια) σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ.2 του Ν.4555/2018» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
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3. Κ.Α 15-7135.0011 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου 
και ενός προκατασκευασμένου οικίσκου για το γήπεδο της Τ.Κ. 
Σαλάκου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
4. Κ.Α 15-7326.0007 και τίτλο «Κατασκευή Νέου Βοηθητικού Γηπέδου 
στην Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 
266.251,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1326.0055 
5. Κ.Α 30-7333.0036 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην νησίδα 
Κρητικών» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  30-7323.0001 και τίτλο «Διανοίξεις και ολοκληρώσεις οδών στα 
νέα σχέδια πόλης της Δ.Ε Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000€, 
κατά 200.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.483.815,35€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές,  
μειώνεται κατά  1.231.027,12€ και το τελικό αποθεματικό είναι 252.788,23€ 
 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται 
στα εξής ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ 

    
200.230.608,35 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
199.977.820,12               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

          

252.788,23 

 
 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


