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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  22/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:7/22-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 501/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 22α Απριλίου  2019  ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 13.00΄ 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. 2/20470/18.4.2019 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 

 

 23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

24.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 27.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  
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15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 11.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

14.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

 
5. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

15. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

9. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

10. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 19.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας 
 

 
 

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 είκοσι 
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οκτώ (28), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 1.1: Έγκριση  Αναμόρφωσης προϋ/σμού , 
τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 
2019, αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 181/2019. 
 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη του Σώματος την αρ. 181/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής , η οποία έχει ως εξής: 

 

ΑΔΑ: Ω3ΜΤΩ1Ρ-ΨΛΥ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 13ης  Συνεδρίασης 2019 
της 19ης Απριλίου 2019 

                                                                                                                
Αριθμός Απόφασης  181 / 2019 

 
Περίληψη 

ΘΕΜΑ 10o εκτός ημερήσιας διάταξης  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος οικονομικού έτους 2019.   

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/21012/19-4-2019) 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα 
Παρασκευή  19 Απριλίου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 
(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί 
της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, 
την αριθ. 4471/31-1-2019 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/19866/15-04-2019, η οποία 
κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με 
τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και ονομαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.:1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 
3.Παρασκευά Δημήτριο, 4.Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο, 6. 
Παλαιολόγου Μιχαήλ, 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ (δικ/νος) 2.Καραγιάννη Μαρία, 
(δικ/νη),  3. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 4. Σπανό - Παπαγιάννη 
Αναστάσιο (δικ/νος), 5. Δράκο Στέφανο (δικ/νος),  
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παρόντων επίσης, της γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 
υπαλλήλου κ.Μακρή Τριανταφυλλιάς και της υπαλλήλου  του γραφείου της 
οικονομικής επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Μαρίας,    
 
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. 2/21012/19-4-2019 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 1328.0080 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη της 
Κρεμαστής» προϋπολογισμού δαπάνης 9.717,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 
(Το παραστατικά της σχετικής δαπάνης έχει αποπληρωθεί με ιδίους πόρους 
με το Χ.Ε. 276/2016). 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0011 και τίτλο «LIFE-IP AdaptInGR (Boosting the 
implementation of adaptation policy across Greece)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά 38.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 00-6431.0009, 00-6495.0029, 70-
7135.0009, 70-7413.0009 
 

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 800.000€, κατά 92.577,34€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
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2. Κ.Α  70-7133.0004 και τίτλο «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με 
ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  00-6431.0009  και τίτλο «Δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων 
ενημέρωσης και προβολής του έργου lLIFE-IP AdaptInGR» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 
2. Κ.Α  00-6495.0029  και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα LIFE-IP 
AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 
3. Κ.Α 10-6699.0003 και τίτλο «Προμήθεια λοιπού εκλογικού υλικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Ληξιαρχείου & Μητρώων. 
4. Κ.Α 70-6632.0002 και τίτλο «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 
5. Κ.Α 70-6699.0006 και τίτλο «Προμήθεια ενωτίων σήμανσης 
αιγοπροβάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς 
Τομέα. 
6. Κ.Α  70-6699.0007 και τίτλο «Προμήθεια συστήματος για την 
περισυλλογή περιττωμάτων ζώων (σκύλων) στον Δήμο Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 14.334,40€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 
7. Κ.Α  70-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για πρόγραμμα 
LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
8. Κ.Α  70-7135.0011 και τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το 
πρόγραμμα παρακολούθησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.465,60€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 
9. Κ.Α  70-7413.0009 και τίτλο «Μελέτη παράκτιας μηχανικής ΒΔ ακτών 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 21.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 
 
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 40-7421.0001 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού 
για ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 
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150.000€, κατά 92.577,34€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  131.244,23€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 
67.197,73€ και το τελικό αποθεματικό είναι 64.046,50€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 

 
ΕΣΟΔΑ     200.389.025,35 
 
ΕΞΟΔΑ     200.324.978,85               

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
          64.046,50 

 

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

Υπηρεσίας κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

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

• Την με αρ. πρωτ.: 2/21012/19-4-2019 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την απόφαση 166/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞΒΣΩ1Ρ-ΛΙΩ) της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων 
θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 
συνεδρίασης». 

• 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: 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0080 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη της 
Κρεμαστής» προϋπολογισμού δαπάνης 9.717,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 
(Το παραστατικά της σχετικής δαπάνης έχει αποπληρωθεί με ιδίους πόρους 
με το Χ.Ε. 276/2016). 
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Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0011 και τίτλο «LIFE-IP AdaptInGR (Boosting the 
implementation of adaptation policy across Greece)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά 38.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 00-6431.0009, 00-6495.0029, 70-
7135.0009, 70-7413.0009 
 

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 800.000€, κατά 92.577,34€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
2. Κ.Α  70-7133.0004 και τίτλο «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με 
ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  00-6431.0009  και τίτλο «Δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων 
ενημέρωσης και προβολής του έργου lLIFE-IP AdaptInGR» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 
2. Κ.Α  00-6495.0029  και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα LIFE-IP 
AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 
3. Κ.Α 10-6699.0003 και τίτλο «Προμήθεια λοιπού εκλογικού υλικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Ληξιαρχείου & Μητρώων. 
4. Κ.Α 70-6632.0002 και τίτλο «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 
5. Κ.Α 70-6699.0006 και τίτλο «Προμήθεια ενωτίων σήμανσης 
αιγοπροβάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς 
Τομέα. 
6. Κ.Α  70-6699.0007 και τίτλο «Προμήθεια συστήματος για την 
περισυλλογή περιττωμάτων ζώων (σκύλων) στον Δήμο Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 14.334,40€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 
7. Κ.Α  70-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για πρόγραμμα 
LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
8. Κ.Α  70-7135.0011 και τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το 
πρόγραμμα παρακολούθησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.465,60€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 
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9. Κ.Α  70-7413.0009 και τίτλο «Μελέτη παράκτιας μηχανικής ΒΔ ακτών 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 21.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 
 
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 40-7421.0001 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού 
για ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 
150.000€, κατά 92.577,34€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  131.244,23€ και μετά από τις 
παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 67.197,73€ και το τελικό 
αποθεματικό είναι 64.046,50€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΣΟΔΑ 

    
200.389.025,35 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
200.324.978,85               

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
          64.046,50 

 

ΕΣΟΔΑ     200.389.025,35 

 

ΕΞΟΔΑ     200.324.978,85               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

          64.046,50 

 
ΕΣΟΔΑ 

    
200.389.025,35 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
200.324.978,85               

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
          64.046,50 

 
ΕΣΟΔΑ 

    
200.389.025,35 

 

ΕΣΟΔΑ     200.389.025,35 

 

ΕΣΟΔΑ     200.389.025,35 

     200.324.978,85               
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Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 181 / 2019   
 

     
 

 

                                                                                          
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ.Σ.Στάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ.Μ.Καραγιάννη, Μ.Δράκος Μ.Χριστοδούλου και Ε.Ατσίδη ήταν 
απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 
 
 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση 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    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2019, 
σύμφωνα με την αρ.  181/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής , η οποία έχει ως ακολούθως: 
 

 

 
 
 
 

                                                         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1328.0080 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη της 
Κρεμαστής» προϋπολογισμού δαπάνης 9.717,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

ΕΞΟΔΑ 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

          64.046,50 
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(Το παραστατικά της σχετικής δαπάνης έχει αποπληρωθεί με ιδίους πόρους 
με το Χ.Ε. 276/2016). 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1323.0011 και τίτλο «LIFE-IP AdaptInGR (Boosting the 
implementation of adaptation policy across Greece)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά 38.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 00-6431.0009, 00-6495.0029, 70-
7135.0009, 70-7413.0009 
 

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 800.000€, κατά 92.577,34€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
2. Κ.Α  70-7133.0004 και τίτλο «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με 
ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  00-6431.0009  και τίτλο «Δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων 
ενημέρωσης και προβολής του έργου lLIFE-IP AdaptInGR» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 
2. Κ.Α  00-6495.0029  και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα LIFE-IP 
AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 
3. Κ.Α 10-6699.0003 και τίτλο «Προμήθεια λοιπού εκλογικού υλικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Ληξιαρχείου & Μητρώων. 
4. Κ.Α 70-6632.0002 και τίτλο «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 
5. Κ.Α 70-6699.0006 και τίτλο «Προμήθεια ενωτίων σήμανσης 
αιγοπροβάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς 
Τομέα. 
6. Κ.Α  70-6699.0007 και τίτλο «Προμήθεια συστήματος για την 
περισυλλογή περιττωμάτων ζώων (σκύλων) στον Δήμο Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 14.334,40€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 
7. Κ.Α  70-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για πρόγραμμα 
LIFE-IP AdaptInGR» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
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8. Κ.Α  70-7135.0011 και τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το 
πρόγραμμα παρακολούθησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.465,60€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα. 
9. Κ.Α  70-7413.0009 και τίτλο «Μελέτη παράκτιας μηχανικής ΒΔ ακτών 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 21.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 
 
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 40-7421.0001 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού 
για ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 
150.000€, κατά 92.577,34€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 
 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  131.244,23€ και μετά από τις παραπάνω  
μεταβολές, μειώνεται κατά 
67.197,73€ και το τελικό αποθεματικό είναι 64.046,50€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 
ΕΣΟΔΑ     200.389.025,35 
 
ΕΞΟΔΑ     200.324.978,85               
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

          64.046,50 

  

 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


