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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  12/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αριθ. Πρακτικού:6/12-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 394 /2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 12η Απριλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 12.30΄ 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. 2/18224/8.4.2019 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-  
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Αντιδήμαρχος 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

31.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος  

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

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

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(δικ/νος) 

15. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας  

16. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  

 

Επίσης παρόντες 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 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
 
Τα εκτός Η/Δ θέματα με αύξοντα αριθμό 8,9,10 & 11, 
συζητήθηκαν με τα θέματα της 2ης ενότητας της Ημερήσιας 
Διάταξης.  



3 

 

 

Θ Ε Μ Α 1.2 :Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ.έτους 
2019 απόφαση Οικ.Επιτροπής αριθ.151/2019.  
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα , έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αρ.πρωτ. 151/2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία έχει ως εξής : 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/17936/5-4-2019 η οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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 ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0020 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, 
Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 50.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  
Κ.Α. 61-7341.0020  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1326.0042 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο 
"Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων"» προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000€, 
κατά 60.700€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 
15-7331.0032  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-7335.0013 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων Δημοτικού 
φωτισμού Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 15.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών.  

2. Κ.Α 60-7341.0008 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 183.200€, κατά 42.000€ με 
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μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση εγγραφή πίστωσης στον  Κ.Α. 60-7341.0016 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  40-7413.0014 και τίτλο «Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης 
οικισμού Καλάθου Ρόδου και σύγκριση κτηματολογικών διαγραμμάτων 
κτηματογράφησης και κτηματολογίου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  

2. Κ.Α  30-7413.0006  και τίτλο «Γεωλογική - Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη 
αξιολόγησης για την αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου σε πράνη στο λόφο 
του Προφήτη Ηλία στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

3. Κ.Α 60-7341.0016 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου - Υπηρεσίες φύλαξης» προϋπολογισμού δαπάνης 42.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση μείωση πίστωσης στον Κ.Α. 60-
7341.0008 

4. Κ.Α  61-7341.0020 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, 
Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον  Κ.Α. 1321.0020 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-7518.0001 και τίτλο «Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα» προϋπολογισμού δαπάνης 130.472,00€, κατά 53.114,73€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας. 

2. Κ.Α 15-7331.0032 και τίτλο «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000€, κατά 60.700€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1326.0042 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΑΤΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-7324.0001 και τίτλο «Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων 
πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 €, κατά 31.250€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 31.250 € 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-7332.0006 και τίτλο «Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών 
εκτός πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 16.000€, κατά 10.250€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 

2. Κ.Α  30-7335.0009 και τίτλο «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο 
τμήμα απο την Τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000€, κατά 21.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ 
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 31.250 € 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  252.788,23€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται 

κατά 73.114,73€ και το τελικό αποθεματικό είναι  179.673,50€ 

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

ΕΣΟΔΑ 200.341.308,35 

ΕΞΟΔΑ 200.161.634,85 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 179.673,50 

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

Παρασκευής) 

 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. 
πρωτ.: 2/18915/10-4-2019 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/17936/5-4-2019 εισήγηση 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 
2019» ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/17936/5-4-2019 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 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 15-7321.0001 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Δ.Κ. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000€, κατά 200.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 

2. Κ.Α 70-6142.0013 και τίτλο «Δημιουργία και εκπομπή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων για θέματα πρόληψης φυσικών φαινομένων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 6.000€, κατά 4.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
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3. Κ.Α 70-7135.0028 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση προειδοποιητικών 
σημάνσεων και πινακίδων για την ενημέρωση των πολιτών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6041.0002 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου για την 
πυροπροστασία του νησιού.» προϋπολογισμού δαπάνης 237.744€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-6054.0002 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου για την πυροπροστασία του νησιού.» προϋπολογισμού δαπάνης 63.800€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-7135.0027 και τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ασύρματης και Κινητής 
επικοινωνίας» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, κατά 14.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΝ-PREP 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6422.0006 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "In-prep"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 7.804,68€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-6041.0003 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο 
πλαίσιο της πράξης ΙΝ-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 32.000€, κατά 32.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-6054.0003 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού στο 
πλαίσιο της πράξης IN-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000€, κατά 13.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

4. Κ.Α 70-6117.0008 και τίτλο «Σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης 
ΙΝ-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 21.595,32€, κατά 21.595,32€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 74.400€ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6111.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παροχή 
νομικών συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και αξιολόγησης συστημάτων ελέγχου στο πλαίσιο της πράξης IN-
PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-6117.0010 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για θέματα 
ασφάλειας διασωστών και πολιτών κατά την διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της 
πράξης ΙΝ-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
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3. Κ.Α 70-6117.0011 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έρευνα 
συστημάτων διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης ΙΝ-PREP» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 74.400€ 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  252.788,23€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/17936/5-4-2019 εισήγησης, μειώνεται κατά 
174.658,73€ 

 και το τελικό αποθεματικό είναι 78.129,50€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 

ΕΣΟΔΑ 200.341.308,35 

ΕΞΟΔΑ 200.263.178,85 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 78.129,50 

(Ακολουθείη υπογραφή του αναπληρωτή  Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου 
Ρόδου κ. Αντωνάτου Γεράσιμου) 

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

• Την με αρ. πρωτ.: 2/17936/5-4-2019 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/18915/10-4-2019 του 
τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

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

                                                                          
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0020 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, 
Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 50.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  
Κ.Α. 61-7341.0020  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1326.0042 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο 
"Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων"» προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000€, 
κατά 60.700€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της 
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Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 
15-7331.0032  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-7335.0013 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων Δημοτικού 
φωτισμού Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 15.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών.  

2. Κ.Α 60-7341.0008 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 183.200€, κατά 42.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση εγγραφή πίστωσης στον  Κ.Α. 60-7341.0016 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  40-7413.0014 και τίτλο «Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης 
οικισμού Καλάθου Ρόδου και σύγκριση κτηματολογικών διαγραμμάτων 
κτηματογράφησης και κτηματολογίου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  

2. Κ.Α  30-7413.0006  και τίτλο «Γεωλογική - Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη 
αξιολόγησης για την αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου σε πράνη στο λόφο 
του Προφήτη Ηλία στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

3. Κ.Α 60-7341.0016 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου - Υπηρεσίες φύλαξης» προϋπολογισμού δαπάνης 42.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση μείωση πίστωσης στον Κ.Α. 60-
7341.0008 

4. Κ.Α  61-7341.0020 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, 
Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον  Κ.Α. 1321.0020 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-7518.0001 και τίτλο «Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα» προϋπολογισμού δαπάνης 130.472,00€, κατά 53.114,73€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας. 

2. Κ.Α 15-7331.0032 και τίτλο «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000€, κατά 60.700€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1326.0042 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΑΤΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-7324.0001 και τίτλο «Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων 
πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 €, κατά 31.250€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 31.250 € 

 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-7332.0006 και τίτλο «Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών 
εκτός πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 16.000€, κατά 10.250€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 

2. Κ.Α  30-7335.0009 και τίτλο «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο 
τμήμα απο την Τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000€, κατά 21.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 31.250 € 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-7321.0001 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Δ.Κ. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000€, κατά 200.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 

2. Κ.Α 70-6142.0013 και τίτλο «Δημιουργία και εκπομπή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων για θέματα πρόληψης φυσικών φαινομένων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 6.000€, κατά 4.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-7135.0028 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση προειδοποιητικών 
σημάνσεων και πινακίδων για την ενημέρωση των πολιτών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6041.0002 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου για την 
πυροπροστασία του νησιού.» προϋπολογισμού δαπάνης 237.744€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-6054.0002 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου για την πυροπροστασία του νησιού.» προϋπολογισμού δαπάνης 63.800€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-7135.0027 και τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ασύρματης και Κινητής 
επικοινωνίας» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, κατά 14.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΝ-PREP 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6422.0006 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "In-prep"» 
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προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 7.804,68€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-6041.0003 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο 
πλαίσιο της πράξης ΙΝ-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 32.000€, κατά 32.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-6054.0003 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού στο 
πλαίσιο της πράξης IN-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000€, κατά 13.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 

4. Κ.Α 70-6117.0008 και τίτλο «Σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης 
ΙΝ-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 21.595,32€, κατά 21.595,32€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 74.400€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6111.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παροχή 
νομικών συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και αξιολόγησης συστημάτων ελέγχου στο πλαίσιο της πράξης IN-
PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-6117.0010 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για θέματα 
ασφάλειας διασωστών και πολιτών κατά την διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της 
πράξης ΙΝ-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-6117.0011 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έρευνα 
συστημάτων διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης ΙΝ-PREP» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 74.400€ 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  252.788,23€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 174.658,73€ και το τελικό αποθεματικό είναι 
78.129,50€ 

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

ΕΣΟΔΑ 200.341.308,35 

ΕΞΟΔΑ 200.263.178,85 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 78.129,50 

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

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



11 

 

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 ήταν: Ο επικεφαλής της παράταξης 
«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ. Ε.Καρίκης καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ.Ε.Κασσανής, ήτοι δύο (2) 

 
ΥΠΕΡ ψήφισαν: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας  κ.κ.                 
Ε. Μανδρακός, Μ. Παλαιολόγου, Σ. Διακοσταματίου, Γ. Κακούλης, 
Μ. Χριστοδούλου, Α. Πάλλας, Α. Ζωάννου,  Σ. Πετράκης, Γ. Πόκκιας, 
Σ. Καλαθενός, Σ. Παρδαλός,  Ε. Χατζηιωάννου, Β. Ψυλλάκης, Στ. 
Κυριαζής, Δ. Μουτάφης, Δ. Καραντζιάς, Φ. Κρεμαστινού, Ι. 
Κορωναίος, Μ. Σταυρής, Μ. Χατζηλαζάρου Δ. Παρασκευάς, Ι. 
Κούρτης, Α. Μανωλάκης, Κ. Τρέχας, Ι. Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη και η 
Ανεξάρτητη Σύμβουλος κ. Αικ. Μπιλιά ήτοι σύνολο ψηφισάντων 
θετικά είκοσι επτά (27). 
 
ΚΑΤΑ ψήφισαν: Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Στάγκας και η Δημοτική 
Σύμβουλος κ. Μ. Καραγιάννη, ήτοι δύο (2) 
 

Εγκρίνει υπ΄αριθ.51/2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού, 

τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 

2019», που έχει ως εξής: 

 
ΜΕΡΟΣ Α’ 
                                                         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1321.0020 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, 
Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 50.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  
Κ.Α. 61-7341.0020  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1326.0042 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο 
"Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων"» προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000€, 
κατά 60.700€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 
15-7331.0032  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 



12 

 

1. Κ.Α  30-7335.0013 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων Δημοτικού 
φωτισμού Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 15.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών.  
2. Κ.Α 60-7341.0008 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 183.200€, κατά 42.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση εγγραφή πίστωσης στον  Κ.Α. 60-7341.0016 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  40-7413.0014 και τίτλο «Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης 
οικισμού Καλάθου Ρόδου και σύγκριση κτηματολογικών διαγραμμάτων 
κτηματογράφησης και κτηματολογίου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  
2. Κ.Α  30-7413.0006  και τίτλο «Γεωλογική - Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη 
αξιολόγησης για την αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου σε πράνη στο λόφο 
του Προφήτη Ηλία στη Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
3. Κ.Α 60-7341.0016 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου - Υπηρεσίες φύλαξης» προϋπολογισμού δαπάνης 42.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση μείωση πίστωσης στον Κ.Α. 60-
7341.0008 
4. Κ.Α  61-7341.0020 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, 
Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον  Κ.Α. 1321.0020 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-7518.0001 και τίτλο «Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα» προϋπολογισμού δαπάνης 130.472,00€, κατά 53.114,73€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας. 
2. Κ.Α 15-7331.0032 και τίτλο «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000€, κατά 60.700€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1326.0042 

 

 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΑΤΑ 

 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  30-7324.0001 και τίτλο «Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων 
πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000 €, κατά 31.250€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 31.250 € 
 
Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α  30-7332.0006 και τίτλο «Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών 
εκτός πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 16.000€, κατά 10.250€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 
2. Κ.Α  30-7335.0009 και τίτλο «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο 
τμήμα απο την Τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000€, κατά 21.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 31.250 € 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 
 
                                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-7321.0001 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Δ.Κ. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000€, κατά 200.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 
2. Κ.Α 70-6142.0013 και τίτλο «Δημιουργία και εκπομπή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων για θέματα πρόληψης φυσικών φαινομένων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 6.000€, κατά 4.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
3. Κ.Α 70-7135.0028 και τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση προειδοποιητικών 
σημάνσεων και πινακίδων για την ενημέρωση των πολιτών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-6041.0002 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου για την 
πυροπροστασία του νησιού.» προϋπολογισμού δαπάνης 237.744€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
2. Κ.Α 70-6054.0002 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου για την πυροπροστασία του νησιού.» προϋπολογισμού δαπάνης 63.800€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-7135.0027 και τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ασύρματης και Κινητής 
επικοινωνίας» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, κατά 14.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
 
 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΝ-PREP    
 
                                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6422.0006 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "In-prep"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 7.804,68€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
2. Κ.Α 70-6041.0003 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο 
πλαίσιο της πράξης ΙΝ-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 32.000€, κατά 32.000€ με 
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μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 
3. Κ.Α 70-6054.0003 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού στο 
πλαίσιο της πράξης IN-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000€, κατά 13.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 
Προστασίας. 
4. Κ.Α 70-6117.0008 και τίτλο «Σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης 
ΙΝ-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 21.595,32€, κατά 21.595,32€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 74.400€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-6111.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παροχή 
νομικών συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και αξιολόγησης συστημάτων ελέγχου στο πλαίσιο της πράξης IN-
PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
2. Κ.Α 70-6117.0010 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για θέματα 
ασφάλειας διασωστών και πολιτών κατά την διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της 
πράξης ΙΝ-PREP» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
3. Κ.Α 70-6117.0011 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έρευνα 
συστημάτων διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης ΙΝ-PREP» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 74.400€ 
 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  252.788,23€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά 174.658,73€ και το τελικό αποθεματικό είναι 78.129,50€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ     200.341.308,35 

 
ΕΞΟΔΑ     200.263.178,85               
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

           78.129,50 

  

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


