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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  26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 13/26-7-2019    Αριθ. Απόφασης: 692/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 26η Ιουλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  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. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/39118/22.7.2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  65 παρ.5 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 
του Ν.4257/2014, 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 

 

 22.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 23.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 24.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

 26.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 27. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 

10. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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12.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

13. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
  

15. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

2.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 11.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 
 

12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
5. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήμαρχος 

14.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 

6. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

15.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
 

16.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

8. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

17. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 
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   (30), άρχισε η 
Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εντός και εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε στο Σώμα ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
(Α΄87) όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του 
Ν.4257/2014 (Α΄93), «Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών 
και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 
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περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και 
για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως όλα τα θέματα της 
Συνεδρίασης εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 

 

Θ Ε Μ Α 1.1: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση 

τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2019, 

απόφαση Οικ. Επιτροπής αριθ. 289/2019. 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αρ. 289/2019 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. 2/39317/23-7-2019 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 έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά 
επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης, θέματα  που αφορούν στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 
του Ν. 4257/2014, επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την 
κάτωθι εγγραφή των πιστώσεων: 

Ισόποση αύξηση Κωδικών Εσόδου και Εξόδου της πράξης «Snapshot from the 
borders-Small towns facing the global challenges of Agenda 2030»    

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0008 και τίτλο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Προώθηση της 
Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη (DEAR 
Programme)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 6.238,08€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-6474.0001  
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6474.0001 και τίτλο «Υλοποίηση της πράξης "Snapshot from the 
borders-Small towns facing the global challenges of Agenda 2030"  του προγρ. 
Προώθησης της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην 
Ευρώπη» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 6.238,08€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 

-Οι παραπάνω εγγραφές (Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων) για την πράξη 
«Snapshot from the borders-Small towns facing the global challenges of Agenda 
2030» είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς πρόκειται για χρηματοδοτούμενη 
δαπάνη από την ΕΕ για την οποία πρέπει να γίνεται άμεσα και έγκαιρα η 
αποπληρωμή της. 

Ισόποση αύξηση Κωδικών Εσόδου και Εξόδου της πράξης «HYPERION» 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0009 και τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  HYPERION HORIZON 2014-
2020» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, κατά 3.337,50€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 00-6495.0026 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την πράξη "HYPERION"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 37.000€, κατά 3.337,50€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

-Οι παραπάνω εγγραφές (Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων) για την πράξη 
«HYPERION» είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς πρόκειται για 
χρηματοδοτούμενη δαπάνη από την ΕΕ για την οποία πρέπει να γίνεται άμεσα και 
έγκαιρα η αποπληρωμή της. 

Ισόποση αύξηση Κωδικών Εσόδου και Εξόδου του  έργου «Διευθέτηση 
ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου»    

 

                                           ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨ Φαληρακιού Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000€, κατά 135.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. (ΑΔΑ ΣΑΕΠ: ΨΚΡ6465ΧΙ8-17Υ)   Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 64-7341.0051 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου 
Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000€, κατά 135.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 

-Οι παραπάνω εγγραφές (Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων) για το έργο 
«Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου.» είναι απαραίτητες και 
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επείγουσες καθώς πρόκειται για χρηματοδοτούμενη δαπάνη από το ΠΕΠ Ν. 
ΑΙΓΑΙΟΥ για την οποία πρέπει να γίνεται άμεσα και έγκαιρα η αποπληρωμή της. 

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με τις ανωτέρω εγγραφές των πιστώσεων 
επιβάλλεται γιατί είναι θέματα που αφορούν την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  64.046,50€ και μετά από τις παραπάνω εγγραφές 
παραμένει αμετάβλητο 

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

 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου κ. 
Καλογήρου Παρασκευής) 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. 
πρωτ.: 2/40217/26-7-2019 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/39317/23-7-2019 εισήγηση 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2019 ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/39317/23-7-2019 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 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 έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά 
επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης, θέματα  που αφορούν στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 
του Ν. 4257/2014, επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την 
κάτωθι εγγραφή των πιστώσεων: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

ΕΣΟΔΑ 200.742.048,65 

ΕΞΟΔΑ 200.678.002,15 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 64.046,50 



6 

 

1. Κ.Α 10-6011.0003 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (Τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 25.855,74€, κατά 50.886,00€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6051.0003 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 7.920,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.  

-Οι παραπάνω εγγραφές είναι έκτακτες, εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες 
που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, καθώς 
πρόκειται: 

1) Για δαπάνες που απορρέουν από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι δηλαδή 
έκτακτες και δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα η πρόβλεψη τους στον 
προϋπολογισμό. 

2) Για υποχρεωτικές δαπάνες επειδή αφορούν αποδοχές υπαλλήλου και 
εργοδοτικές εισφορές που σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να γίνεται άμεσα η 
απόδοση τους στον ενδιαφερόμενο και στα ασφαλιστικά ταμεία αντίστοιχα. (Η μη 
έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνει το Δήμο με επιπλέον 
τόκους και προσαυξήσεις) 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 38347/27-7-2018 (ΦΕΚ 3086/2018, Τεύχος Β΄) στον 
προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες όπως 
καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012, 
με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015) και ισχύει. 

Εγγραφή Κωδικών Εσόδου και Εξόδου των μελετών του Εθνικού Θεάτρου 

                                            ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το πρόγραμμα 
"Φιλόδημος ΙΙ"» προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. (ΑΔΑ Εντολής 
Χρηματοδότησης: 65ΞΟ465ΧΘ7-ΕΡΥ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
61-7411.0002 

-Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αποτελεί τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και θα πρέπει οι επενδυτικές δαπάνες τους να αποτυπώνονται στις 
νέες υπηρεσίες (60-69), οπότε κατά συνέπεια θα πρέπει να μηδενιστεί ο Κ.Α. 70-
7411.0002 της ζητούμενης δαπάνης (Ο οποίος είχε αρχικά εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους) και να εγγραφεί σε νέο 
Κ.Α. των υπηρεσιών (60-69) 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-7411.0002 και τίτλο «Ανάθεση Μελετών Εφαρμογής και Τεύχων 
Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Ανάθεση Μελετών Εφαρμογής και Τεύχων 
Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

-Οι παραπάνω εγγραφές για τις μελέτες του Εθνικού Θεάτρου «Ανάθεση Μελετών 
Εφαρμογής και Τεύχων Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού 
Θεάτρου Ρόδου.» είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς πρόκειται για 
χρηματοδοτούμενη δαπάνη από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, που εμπίπτει στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 

Αύξηση Κ.Α. Εξόδου Επιχορήγησης ΔΟΠΑΡ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)», προϋπολογισμού δαπάνης 2.100.000€, κατά 
65.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 

Η παραπάνω εγγραφή είναι έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη που 
εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, καθώς σύμφωνα 
με το αίτημα του Δ.Ο.Π.Α.Ρ, πρόκειται να καλυφθούν έκτακτες και απρόβλεπτες 
ανάγκες για την συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων.                              

Ειδικότερα μετά την τελευταία νεροποντή στην πόλη της Ρόδου το Κλειστό 
Γυμναστήριο του Βενετοκλείου κρίνεται ακατάλληλο για οποιαδήποτε αθλητική και 
μη δραστηριότητα                                 (Αγώνες, προπονήσεις, αθλητικές 
εκδηλώσεις) επειδή παρουσίασε σημαντικά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης 
επιδιόρθωσης (Η σκεπή τρύπησε σε αρκετά σημεία με αποτέλεσμα την εισροή 
υδάτων και την δημιουργία βραχυκυκλώματος, μετά από αυτό το παρκέ χρειάζεται 
συντήρηση, οι λάμπες της οροφής να αλλαχθούν, τα air conditions δεν 
λειτουργούν και χρειάζονται συντήρηση), συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι η 
ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ έχει προγραμματίσει την έναρξη της προετοιμασίας της στο 
γήπεδο του Βενετοκλείου. 

Εγγραφές του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1219.0002 και τίτλο «Έσοδα από βοήθεια στο σπίτι» προϋπολογισμού 
δαπάνης 327.724,82€, κατά 70.273,22€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση συνολική 
εγγραφή εξόδου στους Κ.Α. 15-6041.0001 και 15-6054.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου 
(Βοήθεια στο σπίτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 248.086,20€, κατά 60.273,22€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
(Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 64.032,68€, κατά 10.000,00 € με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

-Οι παραπάνω εγγραφές για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι απαραίτητες 
και επείγουσες καθώς πρόκειται για χρηματοδοτούμενη δαπάνη, που εμπίπτει στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  64.046,50€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
λαμβάνοντας 
υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’ αρ. 2/39317/23-7-2019 εισήγηση, μειώνεται 
κατά 23.806,00€ 
και το τελικό αποθεματικό είναι  40.240,50€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 

 

 
(Ακολουθεί η υπογραφή της  Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου κ. 

Καλογήρου Παρασκευής) 
Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

• Την με αρ. πρωτ.:2/39317/23-7-2019 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.:2/40217/26-7-2019 του 
τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την απόφαση 288/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΜΒΙΩ1Ρ-ΝΜΩ) της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 
έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπήςς». 

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

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Α) Εγκρίνει, την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού κα την τροποποίηση 
τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

Ισόποση αύξηση Κωδικών Εσόδου και Εξόδου της πράξης «Snapshot 
from the borders-Small towns facing the global challenges of Agenda 
2030»    

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0008 και τίτλο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Προώθηση της 
Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη (DEAR 

ΕΣΟΔΑ 201.852.171,87 

ΕΞΟΔΑ 201.811.931,37 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 40.240,50 
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Programme)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 6.238,08€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-6474.0001  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6474.0001 και τίτλο «Υλοποίηση της πράξης "Snapshot from the 
borders-Small towns facing the global challenges of Agenda 2030"  του προγρ. 
Προώθησης της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην 
Ευρώπη» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 6.238,08€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. 

-Οι παραπάνω εγγραφές (Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων) για την πράξη 
«Snapshot from the borders-Small towns facing the global challenges of Agenda 
2030» είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς πρόκειται για χρηματοδοτούμενη 
δαπάνη από την ΕΕ για την οποία πρέπει να γίνεται άμεσα και έγκαιρα η 
αποπληρωμή της. 

Ισόποση αύξηση Κωδικών Εσόδου και Εξόδου της πράξης «HYPERION» 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0009 και τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  HYPERION HORIZON 2014-
2020» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, κατά 3.337,50€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-6495.0026 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την πράξη "HYPERION"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 37.000€, κατά 3.337,50€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

-Οι παραπάνω εγγραφές (Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων) για την πράξη 
«HYPERION» είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς πρόκειται για 
χρηματοδοτούμενη δαπάνη από την ΕΕ για την οποία πρέπει να γίνεται άμεσα και 
έγκαιρα η αποπληρωμή της. 

 

Ισόποση αύξηση Κωδικών Εσόδου και Εξόδου του  έργου «Διευθέτηση 
ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου» 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000€, κατά 135.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. (ΑΔΑ ΣΑΕΠ: ΨΚΡ6465ΧΙ8-17Υ)   Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον 
Κ.Α. 64-7341.0051 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου 
Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000€, κατά 135.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 

-Οι παραπάνω εγγραφές (Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων) για το έργο 
«Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου.» είναι απαραίτητες και 
επείγουσες καθώς πρόκειται για χρηματοδοτούμενη δαπάνη από το ΠΕΠ Ν. 
ΑΙΓΑΙΟΥ για την οποία πρέπει να γίνεται άμεσα και έγκαιρα η αποπληρωμή της. 

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με τις ανωτέρω εγγραφές των πιστώσεων 
επιβάλλεται γιατί είναι θέματα που αφορούν την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6011.0003 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (Τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 25.855,74€, κατά 50.886,00€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6051.0003 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 7.920,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών.  

-Οι παραπάνω εγγραφές είναι έκτακτες, εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες 
που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, καθώς 
πρόκειται: 

1) Για δαπάνες που απορρέουν από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι δηλαδή 
έκτακτες και δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα η πρόβλεψη τους στον 
προϋπολογισμό. 

2) Για υποχρεωτικές δαπάνες επειδή αφορούν αποδοχές υπαλλήλου και 
εργοδοτικές εισφορές που σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να γίνεται άμεσα η 
απόδοση τους στον ενδιαφερόμενο και στα ασφαλιστικά ταμεία αντίστοιχα. (Η μη 
έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνει το Δήμο με επιπλέον 
τόκους και προσαυξήσεις) 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 38347/27-7-2018 (ΦΕΚ 3086/2018, Τεύχος Β΄) στον 
προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες όπως 
καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012, 
με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015) και ισχύει. 

Εγγραφή Κωδικών Εσόδου και Εξόδου των μελετών του Εθνικού Θεάτρου 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το πρόγραμμα 
"Φιλόδημος ΙΙ"» προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850€, με μεταφορά ίσου ποσού 
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στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. (ΑΔΑ Εντολής 
Χρηματοδότησης: 65ΞΟ465ΧΘ7-ΕΡΥ). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
61-7411.0002 

-Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αποτελεί τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και θα πρέπει οι επενδυτικές δαπάνες τους να αποτυπώνονται στις 
νέες υπηρεσίες (60-69), οπότε κατά συνέπεια θα πρέπει να μηδενιστεί ο Κ.Α. 70-
7411.0002 της ζητούμενης δαπάνης (Ο οποίος είχε αρχικά εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους) και να εγγραφεί σε νέο 
Κ.Α. των υπηρεσιών (60-69) 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-7411.0002 και τίτλο «Ανάθεση Μελετών Εφαρμογής και Τεύχων 
Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Ανάθεση Μελετών Εφαρμογής και Τεύχων 
Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

-Οι παραπάνω εγγραφές για τις μελέτες του Εθνικού Θεάτρου «Ανάθεση Μελετών 
Εφαρμογής και Τεύχων Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού 
Θεάτρου Ρόδου.» είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς πρόκειται για 
χρηματοδοτούμενη δαπάνη από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, που εμπίπτει στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 

 

Αύξηση Κ.Α. Εξόδου Επιχορήγησης ΔΟΠΑΡ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)», προϋπολογισμού δαπάνης 2.100.000€, κατά 
65.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 

Η παραπάνω εγγραφή είναι έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη που 
εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, καθώς σύμφωνα 
με το αίτημα του Δ.Ο.Π.Α.Ρ, πρόκειται να καλυφθούν έκτακτες και απρόβλεπτες 
ανάγκες για την συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων.                              

Ειδικότερα μετά την τελευταία νεροποντή στην πόλη της Ρόδου το Κλειστό 
Γυμναστήριο του Βενετοκλείου κρίνεται ακατάλληλο για οποιαδήποτε αθλητική και 
μη δραστηριότητα                                 (Αγώνες, προπονήσεις, αθλητικές 
εκδηλώσεις) επειδή παρουσίασε σημαντικά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης 
επιδιόρθωσης (Η σκεπή τρύπησε σε αρκετά σημεία με αποτέλεσμα την εισροή 
υδάτων και την δημιουργία βραχυκυκλώματος, μετά από αυτό το παρκέ χρειάζεται 
συντήρηση, οι λάμπες της οροφής να αλλαχθούν, τα air conditions δεν 
λειτουργούν και χρειάζονται συντήρηση), συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι η 
ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ έχει προγραμματίσει την έναρξη της προετοιμασίας της στο 
γήπεδο του Βενετοκλείου. 
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Εγγραφές του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1219.0002 και τίτλο «Έσοδα από βοήθεια στο σπίτι» προϋπολογισμού 
δαπάνης 327.724,82€, κατά 70.273,22€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση συνολική 
εγγραφή εξόδου στους Κ.Α. 15-6041.0001 και 15-6054.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου 
(Βοήθεια στο σπίτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 248.086,20€, κατά 60.273,22€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
(Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 64.032,68€, κατά 10.000,00 € με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

-Οι παραπάνω εγγραφές για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι απαραίτητες 
και επείγουσες καθώς πρόκειται για χρηματοδοτούμενη δαπάνη, που εμπίπτει στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  64.046,50€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται 

κατά 23.806,00€ και το τελικό αποθεματικό είναι  40.240,50€ 

 

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

 

 

 

 

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

 
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, την τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε.Μανδρακού για 
την αιτιολογία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 

ΕΣΟΔΑ 201.852.171,87 

ΕΞΟΔΑ 201.811.931,37 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 40.240,50 
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διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του άρθρου 1 παρ. 2 
του Ν.4257/2014, 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: κ.κ. Μαρία Καραγιάννη, Δήμος 
Μουτάφης, Ε. Παναή, Ε. Ατσίδη, Α. Παπουράς, Α. Μανωλάκης, ο 
Γραμματέας Α. Γιαννικουρής  και ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Στάγκας, ήτοι οκτώ 
(8). 

 
ΥΠΕΡ ψήφισαν:  κ.κ. Ε. Μανδρακός,    Μ. Παλαιολόγου, Σ. 
Διακοσταματίου, Γ. Κακούλης,  Μ. Χριστοδούλου, Α. Πάλλας,    Σ. 
Πετράκης, Γ. Πόκκιας,  Σ. Καλαθενός, Β. Ψυλλάκης, Στ. Κυριαζής, Δ. 
Καραντζιάς,   Ι. Κορωναίος, Μ. Σταυρής, Μ. Χατζηλαζάρου, Γ. Σαρικάς,  Δ. 
Παρασκευάς, Ι. Κούρτης, Κ. Τρέχας και ο Ι. Γιαννακάκης, ήτοι σύνολο 
ψηφισάντων θετικά είκοσι (20). 
 
ΚΑΤΑ ψήφισαν: ο επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ.κ. Γ. Υψηλάντης και η Σ. Σαρρή, ήτοι δύο (2)   

 

Εγκρίνει την Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος, οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με 

την  υπ΄αριθ. 289/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που έχει 

ως εξής: 
 

ΜΕΡΟΣ Α’  
 
Ισόποση αύξηση Κωδικών Εσόδου και Εξόδου της πράξης 
«Snapshot from the borders-Small towns facing the global 
challenges of Agenda 2030»    
 
                                  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1323.0008 και τίτλο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Προώθηση της 
Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη (DEAR 
Programme)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 6.238,08€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-6474.0001  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-6474.0001 και τίτλο «Υλοποίηση της πράξης "Snapshot from the 
borders-Small towns facing the global challenges of Agenda 2030"  του 
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προγρ. Προώθησης της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της 
Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 
6.238,08€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Ταμείου. 
 
-Οι παραπάνω εγγραφές (Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων) για την 
πράξη «Snapshot from the borders-Small towns facing the global 
challenges of Agenda 2030» είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς 
πρόκειται για χρηματοδοτούμενη δαπάνη από την ΕΕ για την οποία πρέπει 
να γίνεται άμεσα και έγκαιρα η αποπληρωμή της. 
 
Ισόποση αύξηση Κωδικών Εσόδου και Εξόδου της πράξης 
«HYPERION»    
 
                                   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1323.0009 και τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  HYPERION HORIZON 
2014-2020» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, κατά 3.337,50€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                           
Κ.Α. 00-6495.0026 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6495.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την πράξη "HYPERION"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 37.000€, κατά 3.337,50€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. 
 
-Οι παραπάνω εγγραφές (Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων) για την 
πράξη «HYPERION» είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς πρόκειται για 
χρηματοδοτούμενη δαπάνη από την ΕΕ για την οποία πρέπει να γίνεται 
άμεσα και έγκαιρα η αποπληρωμή της. 
 
Ισόποση αύξηση Κωδικών Εσόδου και Εξόδου του  έργου 
«Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου»    
 
                                       ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000€, κατά 135.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (ΑΔΑ ΣΑΕΠ: ΨΚΡ6465ΧΙ8-17Υ)   Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0051 
 
Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού 
Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000€, κατά 135.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
-Οι παραπάνω εγγραφές (Ισόποση αύξηση εσόδων και εξόδων) για το έργο 
«Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου.» είναι 
απαραίτητες και επείγουσες καθώς πρόκειται για χρηματοδοτούμενη 
δαπάνη από το ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ για την οποία πρέπει να γίνεται άμεσα και 
έγκαιρα η αποπληρωμή της. 
 
Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με τις ανωτέρω εγγραφές των 
πιστώσεων επιβάλλεται γιατί είναι θέματα που αφορούν την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 
 
ΜΕΡΟΣ Β’  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6011.0003 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
(Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 
25.855,74€, κατά 50.886,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6051.0003 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 
(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 7.920,00€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

 
-Οι παραπάνω εγγραφές είναι έκτακτες, εξαιρετικά επείγουσες και 
απρόβλεπτες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του 
Ν.3852/2010, καθώς πρόκειται: 
1) Για δαπάνες που απορρέουν από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι 
δηλαδή έκτακτες και δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα η πρόβλεψη τους 
στον προϋπολογισμό. 
2) Για υποχρεωτικές δαπάνες επειδή αφορούν αποδοχές υπαλλήλου και 
εργοδοτικές εισφορές που σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να γίνεται 
άμεσα η απόδοση τους στον ενδιαφερόμενο και στα ασφαλιστικά ταμεία 
αντίστοιχα. (Η μη έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών 
επιβαρύνει το Δήμο με επιπλέον τόκους και προσαυξήσεις) 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 38347/27-7-2018 (ΦΕΚ 3086/2018, Τεύχος Β΄) 

στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές 

δαπάνες όπως καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του 

Ν.3463/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 
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του άρθρου 2 του Ν.4038/2012, με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015) και 

ισχύει. 

Εγγραφή Κωδικών Εσόδου και Εξόδου των μελετών του Εθνικού 
Θεάτρου    
 
                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το 
πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ"» προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850€, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. (ΑΔΑ Εντολής Χρηματοδότησης: 65ΞΟ465ΧΘ7-ΕΡΥ). 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-7411.0002 
 
-Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αποτελεί τμήμα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και θα πρέπει οι επενδυτικές δαπάνες τους να 
αποτυπώνονται στις νέες υπηρεσίες (60-69), οπότε κατά συνέπεια θα 
πρέπει να μηδενιστεί ο Κ.Α. 70-7411.0002 της ζητούμενης δαπάνης (Ο 
οποίος είχε αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό με χρηματοδότηση από 
ιδίους πόρους) και να εγγραφεί σε νέο Κ.Α. των υπηρεσιών (60-69) 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-7411.0002 και τίτλο «Ανάθεση Μελετών Εφαρμογής και Τεύχων 
Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 100.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Ανάθεση Μελετών Εφαρμογής και Τεύχων 
Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 
 
-Οι παραπάνω εγγραφές για τις μελέτες του Εθνικού Θεάτρου «Ανάθεση 
Μελετών Εφαρμογής και Τεύχων Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του 
Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» είναι απαραίτητες και επείγουσες καθώς 
πρόκειται για χρηματοδοτούμενη δαπάνη από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ, που εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 
 
Αύξηση Κ.Α. Εξόδου Επιχορήγησης ΔΟΠΑΡ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου)», προϋπολογισμού δαπάνης 
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2.100.000€, κατά 65.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 
Η παραπάνω εγγραφή είναι έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη 
που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, καθώς 
σύμφωνα με το αίτημα του Δ.Ο.Π.Α.Ρ, πρόκειται να καλυφθούν έκτακτες 
και απρόβλεπτες ανάγκες για την συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων.                             
Ειδικότερα μετά την τελευταία νεροποντή στην πόλη της Ρόδου το Κλειστό 
Γυμναστήριο του Βενετοκλείου κρίνεται ακατάλληλο για οποιαδήποτε 
αθλητική και μη δραστηριότητα                                 (Αγώνες, 
προπονήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις) επειδή παρουσίασε σημαντικά 
προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης επιδιόρθωσης (Η σκεπή τρύπησε σε 
αρκετά σημεία με αποτέλεσμα την εισροή υδάτων και την δημιουργία 
βραχυκυκλώματος, μετά από αυτό το παρκέ χρειάζεται συντήρηση, οι 
λάμπες της οροφής να αλλαχθούν, τα air conditions δεν λειτουργούν και 
χρειάζονται συντήρηση), συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι η ΚΑΕ 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ έχει προγραμματίσει την έναρξη της προετοιμασίας της στο 
γήπεδο του Βενετοκλείου. 
 
Εγγραφές του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» 
 
                                      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1219.0002 και τίτλο «Έσοδα από βοήθεια στο σπίτι» 
προϋπολογισμού δαπάνης 327.724,82€, κατά 70.273,22€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε 
ισόποση συνολική εγγραφή εξόδου στους Κ.Α. 15-6041.0001 και 15-
6054.0001 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου 
(Βοήθεια στο σπίτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 248.086,20€, κατά 
60.273,22€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού (Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 64.032,68€, 
κατά 10.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
-Οι παραπάνω εγγραφές για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι 
απαραίτητες και επείγουσες καθώς πρόκειται για χρηματοδοτούμενη 
δαπάνη, που εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 
4257/2014 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι  64.046,50€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται  
κατά 23.806,00€ και το τελικό αποθεματικό είναι  40.240,50€ 
 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 

 

                 

         

           
 
 
 
 
            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

 
ΕΣΟΔΑ 201.852.171,87 

 
ΕΞΟΔΑ 201.811.931,37 

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
        40.240,50 


