
1 

 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  25/10/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/25-10-2019    Αριθ. Απόφασης: 807/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Οκτωβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/56401/21.10.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των 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.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
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ΑΞΙΩΝ»  
17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 
18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.TΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά  (47), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
 

Θ Ε Μ Α 15ον: Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού 
έτους 2019, αριθ. 327/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, 

έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 327/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Καμπουράκης Β. 
Αντώνης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου 
με αρ. πρωτ. 2/51909/30-9-2019 καθώς και την συμπληρωματική αυτής με αρ. 
πρωτ.: 2/53226/7-10-2019, οι οποίες έχουν ως εξής: 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος, οικονομικού έτους  2020. 

 
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 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1326.0002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν Αιγαίου 
για επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών 
διοίκησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» προϋπολογισμού  δαπάνης 570.000 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Το έργο με ΚΑ 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού 
νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» 
θα χρηματοδοτείται πλέον από ιδίους πόρους. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0009 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.(ΑΔΑ ΣΑΕΠ:ΩΣΙΤ465ΧΙ8-ΑΩΑ) 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-7341.0002 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0613 και τίτλο «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 
9.078.400€, κατά 567.400€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.(ΑΔΑ Απόφασης Κατανομής:ΨΘΦ1465ΧΘ7-2ΡΟ). 

2. Κ.Α 1323.0005 και τίτλο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε 
Δημόσια κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 352.802€, κατά 860€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 70-6117.0001 

3. Κ.Α 1323.0007 και τίτλο «ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 
Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον- ''ACUA"» προϋπολογισμού  δαπάνης 
200.000€, κατά 860€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
35-6117.0002 

4. Κ.Α 1323.0009 και τίτλο «Ευρωπαικό πρόγραμμα  HYPERION HORIZON 2014-
2020» προϋπολογισμού  δαπάνης 63.337,50€, κατά 42.225,00€ με μεταφορά 
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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 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6142.0010 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 270.000€, κατά 270.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-6495.0004 και τίτλο «Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 700.000€, κατά 280.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.  

3. Κ.Α 00-6453.0003 και τίτλο «Συμμετοχή στον Οργανισμό των πόλεων 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς(OWHC)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, 
κατά 4.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Λογιστηρίου.  

4. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.062.529€, κατά 200.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 15-7321.0001 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Δ.Κ. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.300.000,00€, κατά 300.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 

6. Κ.Α 30-7333.0012 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, κατά 20.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 

7. Κ.Α 35-7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.000€, κατά 726,80€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

8. Κ.Α 70-7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού δαπάνης 
8.000€, κατά 7.473,20   με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6451.0003 και τίτλο «Συνδρομή στο περιοδικό ΙΤ Security» 
προϋπολογισμού δαπάνης 150€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 

2. Κ.Α 00-6453.0014 και τίτλο «Συνδρομή ΝRTK στο δίκτυο SMARTNET, για το 
τοπογραφικό όργανο ZENITH25 Pro GNSS, GSM-UHF, S/N 3130474» 
προϋπολογισμού δαπάνης 750€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

3. Κ.Α 00-6453.0016 και τίτλο «Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

4. Κ.Α 00-6453.0017 και τίτλο «Συνδρομή στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – 
ΔΑΦΝΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
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5. Κ.Α 00-6731.0001 και τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Παιδείας.  

6. Κ.Α 00-6731.0002 και τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Παιδείας.  

7. Κ.Α 10-6142.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ρύθμισης router Microtik» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  

8. Κ.Α 15-7135.0012.0001 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

9. Κ.Α 15-7135.0012.0002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

10. Κ.Α 15-7135.0012.0003 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

11. Κ.Α 15-7135.0012.0004 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

12. Κ.Α 15-7135.0012.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

13. Κ.Α 15-7135.0012.0006 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

14. Κ.Α 15-7135.0012.0007 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

15. Κ.Α 15-7135.0012.0008 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

16. Κ.Α 15-7135.0012.0009 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

17. Κ.Α 15-7135.0012.0010 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
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20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

18. Κ.Α 30-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

19. Κ.Α 61-7341.0002 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.014.961,98€, κατά 400.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 00-6495.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την πράξη "HYPERION"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.337,50€, κατά 42.225,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

3. Κ.Α 00-6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» προϋπολογισμού δαπάνης 
15.000,00€, κατά 4.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Επικοινωνίας, Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων. 

4. Κ.Α 30-6236.0001 και τίτλο «Λοιπά μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 
170.000,00€, κατά 87.937,66€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

5. Κ.Α 35-6117.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών για το έργο ACUA» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000€, κατά 
860€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού.  

6. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 
πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000€, κατά 
43.853,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  

7. Κ.Α 70-6117.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 500€, 
κατά 860€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Προγραμματισμού.  
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4131.0002 «Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.» προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4213.0002 «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών 
βοηθημάτων και αποζημιώσεων » προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, κατά 
4.209,02€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
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Εγγραφή πιστώσεων 

1. Κ.Α  4214.0001 «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» προϋπολογισμού δαπάνης 
4.209,02€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4124.0001 «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» προϋπολογισμού δαπάνης 
12.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4124.0003 «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 90.000€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 4124.0004 «Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
κατά 12.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8231.0002 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8224.0001 και τίτλο «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 12.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 00-8224.0003 και τίτλο «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, κατά  30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 00-8224.0004 και τίτλο «Απόδοση κρατήσεων υπερ  ΟΓΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 12.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Αναμόρφωση Κ.Α. Μισθοδοσίας 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6031.0002 και τίτλο «Αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 96.559,92€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 10-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου», προϋπολογισμού δαπάνης 218.402,36€, κατά 12.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 15-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 619.379,28€, κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 111.087,00€, κατά 18.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
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5. Κ.Α 20-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 
χρόνου», προϋπολογισμού δαπάνης 2.563.129,44€, κατά 20.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α 20-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
Χρόνου», προϋπολογισμού δαπάνης 735.825,12€, κατά 5.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.208.230,72€, κατά 25.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 30-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής 
υπηρεσίας», προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.448,76€, κατά 70.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 439.480,72€, κατά 17.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 35-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 
πρασίνου», προϋπολογισμού δαπάνης 824.436,84€, κατά 16.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 161.613,08€, κατά 9.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

 
Αλλαγή τίτλου  
 
1. Ο Κ.Α 15-7331.0010 και τίτλο «Συντήρηση διαμόρφωση παιδικού σταθμού 
Έπαυλης» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, μετονομάζεται σε «Ενεργειακή 
αναβάθμιση-διαμόρφωση παιδικού σταθμού Έπαυλης Δήμου Ρόδου», έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.045.090,50€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
αυξάνεται  
κατά 202.108,94€ και το τελικό αποθεματικό είναι 1.247.199,44€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

 

 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου τμήματος Προϋπολογισμού & 
Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου κ. Αντωνάτου 

Γεράσιμου και της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου κας 
Καλογήρου Παρασκευής) 

 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. 
πρωτ.: 2/53226/7-10-2019 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 

ΕΣΟΔΑ 201.903.516,87 

ΕΞΟΔΑ 200.656.317,43 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.247.199,44 
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Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/51909/30-9-2019 εισήγηση 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 
οικονομικού  έτους 2019» ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/51909/30-9-2019 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 ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0619.0007 και τίτλο «Έσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών 
μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.» προϋπολογισμού δαπάνης 
31.968,93€, κατά 31.431,03€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Ταμείου.                                      (Συνολική 
πίστωση:31.968,93+31.431,03=63.399,96€, που ισοσκελίζεται με τις πιστώσεις 
του                 ΚΑ Εξόδου 15-6481.0006). 

2. Κ.Α 1321.0083 και τίτλο «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 108.108€, κατά 76.892€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (ΑΔΑ 
ΣΑΕΠ: ΨΨΓΞ465ΧΙ8-18Β). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον ΚΑ 60-
6737.0001                                      

3. Κ.Α 1328.0108 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα 
Ρομά» προϋπολογισμού δαπάνης 172.920€, κατά 128.342,85€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (ΑΔΑ ΣΑΕΠ: 
ΨΨΓΞ465ΧΙ8-18Β). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον              ΚΑ 60-
7341.0012                                      

    ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.062.529,00€, κατά 862.529€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

(Λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή στην υπ΄αρ. 2/51909/30-9-2019 
εισήγηση, η συνολική μείωση της πίστωσης στον ανωτέρω ΚΑ είναι 1.062.529€). 
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2. Κ.Α 30-6662.0001.0001 και τίτλο «Οικοδομικά Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 70.000€, κατά 54.597,98€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6142.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ρύθμισης router Microtik» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  

(Λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή στην υπ΄αρ. 2/51909/30-9-2019 
εισήγηση, η συνολική εγγραφή της πίστωσης στον ανωτέρω ΚΑ είναι 2.000 €). 

2. Κ.Α 15-6473.0001 και τίτλο «Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες - Χριστούγεννα 2019» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου 
Τουριστικής Ανάπτυξης , Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων. 

3. Κ.Α 30-6662.0001.0005 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

4. Κ.Α 30-6662.0001.0010 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.597,98€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

5. Κ.Α 30-6662.0001.0011 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6453.0005 και τίτλο «Συνδρομή σε Σύνδεσμο Δημ. & Κοιν. Ιαματικών 
Πηγών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500€, κατά 8.500€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-6733.0001 και τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 
δημότες» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 10.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & 
Υγείας. 

3. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 
ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, κατά 44.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

4. Κ.Α 15-6481.0006 και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού 
σχολείου(catering)» προϋπολογισμού δαπάνης 62.926,53€, κατά 473,43€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. (Συνολική πίστωση 62.926,53+473,43 = 63.399,96€) 

5. Κ.Α 60-7341.0012 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα 
Ρομά» προϋπολογισμού δαπάνης 172.920€, κατά 128.342,85€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 60-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΟΠ 
για την πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 108.108€, κατά  76.892€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.722.471,68€, κατά  361.725€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης. 

2. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000€, κατά  220.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 581.725€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7135.0005.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

2. Κ.Α 20-7135.0005.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Καλλιθέας», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  

3. Κ.Α 20-7135.0005.0003 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Αφάντου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

4. Κ.Α 20-7135.0005.0004 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  

5. Κ.Α 20-7135.0005.0005 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Λίνδου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

6. Κ.Α 20-7135.0005.0006 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Ν. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

7. Κ.Α 20-7135.0005.0007 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Ιαλυσού», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

8. Κ.Α 20-7135.0005.0008 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Πεταλούδων», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  

9. Κ.Α 20-7135.0005.0009 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Καμείρου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

10. Κ.Α 20-7135.0005.0010 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Ατταβύρου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
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από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  

11. Κ.Α 20-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 
278.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. λογιστηρίου.  

12. Κ.Α 20-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 83.475€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 581.725€ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 51.500€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

2. Κ.Α 10-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.450€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

3. Κ.Α 15-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

4. Κ.Α 15-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 27.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

5. Κ.Α 15-6041.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 
(Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 170.919,99€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

6. Κ.Α 15-6054.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 51.276€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

7. Κ.Α 30-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 16.500€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

8. Κ.Α 30-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.950€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. λογιστηρίου.  
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9. Κ.Α 35-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 7.500€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

10. Κ.Α 35-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. λογιστηρίου.  

11. Κ.Α 40-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

12. Κ.Α 40-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 600€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. λογιστηρίου.  

13. Κ.Α 70-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 
37.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

14. Κ.Α 70-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 11.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ 

Στην υπ΄αρ. 2/51909/30-9-2019 εισήγηση, εγγράφτηκε εκ παραδρομής μείωση 
πίστωσης στον                            Κ.Α. 70-7131.0002 κατά 7.473,20€ αντί του 
ορθού 6.473,20€. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.045.090,50€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 
2/51909/30-9-2019 εισήγηση, αυξάνεται κατά 503.399,55€ και το τελικό 
αποθεματικό είναι  1.548.490,05€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 202.140.182,75 

ΕΞΟΔΑ 200.591.692,70 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.548.490,05 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου τμήματος Προϋπολογισμού & 
Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου κ. Αντωνάτου 

Γεράσιμου και της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου κας 
Καλογήρου Παρασκευής) 

 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος αναφέρει προφορικά άλλη μία επείγουσα εισήγηση η 
οποία έχει ως εξής: 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Αυξήσεις στους Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής, ύστερα από την υπ΄. αρ. 
62038/5-9-2019 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος Β’)  

Στους αναλυτικούς κωδικούς του ΚΑ 00-8251 με τίτλο «Πάγια προκαταβολή», 
προϋπολογισμού δαπάνης 67.000€ θα γίνει μία συνολική αύξηση του ποσού των 
42.000€, θα εγγραφεί το ανώτατο ποσό για κάθε κοινότητα που δικαιούνται 
σύμφωνα με την υπ΄αρ. 62038/5-9-2019 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. ΚΑ 00-8251.0001 και τίτλο «Τ.Κ. Αγίου Ισιδώρου», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. ΚΑ 00-8251.0002 και τίτλο «Τ.Κ. Απολακκιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

3. ΚΑ 00-8251.0003  και τίτλο «Τ.Κ. Απολλώνων», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

4. ΚΑ 00-8251.0005  και τίτλο «Δ.Κ. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά  2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

5. ΚΑ 00-8251.0006  και τίτλο «Τ.Κ. Αρχιπόλεως», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

6. ΚΑ 00-8251.0007 και τίτλο «Τ.Κ. Ασκληπειού», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά  1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

7. ΚΑ 00-8251.0008 και τίτλο «Δ.Κ. Αφάντου»,  προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

8. ΚΑ 00-8251.0009 και τίτλο «Τ.Κ. Βατίου»,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, 
κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

9. ΚΑ 00-8251.0010 και τίτλο «Τ.Κ. Γενναδίου»,  προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά  1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

10. ΚΑ 00-8251.0011 και τίτλο «Τ.Κ. Δαματριάς», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

11. ΚΑ 00-8251.0012 και τίτλο «Τ.Κ. Διμυλιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

12. ΚΑ 00-8251.0014 και τίτλο «Τ.Κ. Θεολόγου», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

13. ΚΑ 00-8251.0015 και τίτλο «Δ.Κ. Ιαλυσού», προϋπολογισμού δαπάνης 
3.000€, κατά 3.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

14. ΚΑ 00-8251.0017 και τίτλο «Τ.Κ. Καλαβάρδων», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

15. ΚΑ 00-8251.0018  και τίτλο «Τ.Κ. Καλάθου», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

16. ΚΑ 00-8251.0019  και τίτλο «Δ.Κ. Καλυθιών»,  προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

17. ΚΑ 00-8251.0020 και τίτλο «Τ.Κ. Κατταβιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

18. ΚΑ 00-8251.0021  και τίτλο «Δ.Κ. Κοσκινού», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
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19. ΚΑ 00-8251.0022 και τίτλο «Δ.Κ. Κρεμαστής», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

20. ΚΑ 00-8251.0023 και τίτλο «Τ.Κ. Κρητηνίας», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

21. ΚΑ 00-8251.0024 και τίτλο «Τ.Κ. Λαέρμων», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

22. ΚΑ 00-8251.0030  και τίτλο «Τ.Κ. Μασάρων», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

23. ΚΑ 00-8251.0033  και τίτλο «Δ.Κ. Παραδεισίου», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

24. ΚΑ 00-8251.0034  και τίτλο «Δ.Κ. Παστίδας», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

25. ΚΑ 00-8251.0036 και τίτλο «Τ.Κ. Προφύλιας», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

26. ΚΑ 00-8251.0037 και τίτλο «Τ.Κ. Πυλώνας», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

27. ΚΑ 00-8251.0038  και τίτλο «Δ.Κ. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, 
κατά 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

28. ΚΑ 00-8251.0039 και τίτλο «Τ.Κ. Σαλάκου», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

29. ΚΑ 00-8251.0042 και τίτλο «Τ.Κ. Φανών», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, 
κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 
οποία καταγράφεται αναλυτικά στο πρακτικό της συνεδρίασης αυτής. 
 
Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά.  
 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/51909/30-9-2019 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/53226/7-10-2019 του 
τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 
• Το άρθρο 77 του 4555/2018 και το άρθρο 3, παράγραφος  1, εδάφιο (α)  

του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/09-08-2019), 
• Το άρθρο 8 της παρ.3 & 5 ΒΔ17/5-15/6/1959, 

                                                                          
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Η εγγραφή που αφορά την μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 1326.0001 και τίτλο 
«Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν Αιγαίου για επισκευή-συντήρηση 
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παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης - μεταστέγαση 
υπηρεσιών"» θα εξετασθεί σε επόμενη οικονομική επιτροπή, προκειμένου να 
δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0009 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.(ΑΔΑ ΣΑΕΠ:ΩΣΙΤ465ΧΙ8-ΑΩΑ) 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-7341.0002 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0613 και τίτλο «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 
9.078.400€, κατά 567.400€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.(ΑΔΑ Απόφασης Κατανομής:ΨΘΦ1465ΧΘ7-2ΡΟ). 

2. Κ.Α 1323.0005 και τίτλο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε 
Δημόσια κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 352.802€, κατά 860€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 70-6117.0001 

3. Κ.Α 1323.0007 και τίτλο «ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 
Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον- ''ACUA"» προϋπολογισμού  δαπάνης 
200.000€, κατά 860€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 
35-6117.0002 

4. Κ.Α 1323.0009 και τίτλο «Ευρωπαικό πρόγραμμα  HYPERION HORIZON 2014-
2020» προϋπολογισμού  δαπάνης 63.337,50€, κατά 42.225,00€ 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 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6142.0010 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 270.000€, κατά 270.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-6495.0004 και τίτλο «Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 700.000€, κατά 280.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.  

3. Κ.Α 00-6453.0003 και τίτλο «Συμμετοχή στον Οργανισμό των πόλεων 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς(OWHC)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, 
κατά 4.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Λογιστηρίου.  

4. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.062.529€, κατά 200.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 15-7321.0001 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Δ.Κ. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.300.000,00€, κατά 300.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 
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6. Κ.Α 30-7333.0012 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, κατά 20.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών. 

7. Κ.Α 35-7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.000€, κατά 726,80€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

8. Κ.Α 70-7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού δαπάνης 
8.000€, κατά 6.473,20   με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6451.0003 και τίτλο «Συνδρομή στο περιοδικό ΙΤ Security» 
προϋπολογισμού δαπάνης 150€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 

2. Κ.Α 00-6453.0014 και τίτλο «Συνδρομή ΝRTK στο δίκτυο SMARTNET, για το 
τοπογραφικό όργανο ZENITH25 Pro GNSS, GSM-UHF, S/N 3130474» 
προϋπολογισμού δαπάνης 750€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

3. Κ.Α 00-6453.0016 και τίτλο «Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

4. Κ.Α 00-6453.0017 και τίτλο «Συνδρομή στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – 
ΔΑΦΝΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

5. Κ.Α 00-6731.0001 και τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Παιδείας.  

6. Κ.Α 00-6731.0002 και τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Παιδείας.  

7. Κ.Α 10-6142.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ρύθμισης router Microtik» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  

8. Κ.Α 15-7135.0012.0001 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

9. Κ.Α 15-7135.0012.0002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

10. Κ.Α 15-7135.0012.0003 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

11. Κ.Α 15-7135.0012.0004 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 
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20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

12. Κ.Α 15-7135.0012.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

13. Κ.Α 15-7135.0012.0006 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

14. Κ.Α 15-7135.0012.0007 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

15. Κ.Α 15-7135.0012.0008 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

16. Κ.Α 15-7135.0012.0009 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

17. Κ.Α 15-7135.0012.0010 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  

18. Κ.Α 30-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

19. Κ.Α 61-7341.0002 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.014.961,98€, κατά 400.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 00-6495.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την πράξη "HYPERION"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.337,50€, κατά 42.225,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 

3. Κ.Α 00-6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» προϋπολογισμού δαπάνης 
15.000,00€, κατά 4.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Επικοινωνίας, Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων. 

4. Κ.Α 30-6236.0001 και τίτλο «Λοιπά μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 
170.000,00€, κατά 87.937,66€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
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5. Κ.Α 35-6117.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών για το έργο ACUA» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000€, κατά 
860€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού.  

6. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 
πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού  δαπάνης 60.000€, κατά 
43.853,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  

7. Κ.Α 70-6117.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 500€, 
κατά 860€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Προγραμματισμού.  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4131.0002 «Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.» προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4213.0002 «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών 
βοηθημάτων και αποζημιώσεων » προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, κατά 
4.209,02€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  

Εγγραφή πιστώσεων 

1. Κ.Α  4214.0001 «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» προϋπολογισμού δαπάνης 
4.209,02€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4124.0001 «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» προϋπολογισμού δαπάνης 
12.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4124.0003 «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 90.000€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 4124.0004 «Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
κατά 12.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8231.0002 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8224.0001 και τίτλο «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 12.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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2. Κ.Α 00-8224.0003 και τίτλο «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, κατά  30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 00-8224.0004 και τίτλο «Απόδοση κρατήσεων υπερ  ΟΓΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 12.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Αναμόρφωση Κ.Α. Μισθοδοσίας 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6031.0002 και τίτλο «Αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 96.559,92€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 10-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου», προϋπολογισμού δαπάνης 218.402,36€, κατά 12.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 15-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 619.379,28€, κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 111.087,00€, κατά 18.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 20-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 
χρόνου», προϋπολογισμού δαπάνης 2.563.129,44€, κατά 20.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α 20-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
Χρόνου», προϋπολογισμού δαπάνης 735.825,12€, κατά 5.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.208.230,72€, κατά 25.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 30-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής 
υπηρεσίας», προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.448,76€, κατά 70.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 439.480,72€, κατά 17.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 35-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 
πρασίνου», προϋπολογισμού δαπάνης 824.436,84€, κατά 16.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 161.613,08€, κατά 9.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

Αλλαγή τίτλου  
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1. Ο Κ.Α 15-7331.0010 και τίτλο «Συντήρηση διαμόρφωση παιδικού σταθμού 
Έπαυλης» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, μετονομάζεται σε «Ενεργειακή 
αναβάθμιση-διαμόρφωση παιδικού σταθμού Έπαυλης Δήμου Ρόδου», έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0619.0007 και τίτλο «Έσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών 
μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.» προϋπολογισμού δαπάνης 
31.968,93€, κατά 31.431,03€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Ταμείου.                                      (Συνολική 
πίστωση:31.968,93+31.431,03=63.399,96€, που ισοσκελίζεται με τις πιστώσεις 
του                 ΚΑ Εξόδου 15-6481.0006). 

2. Κ.Α 1321.0083 και τίτλο «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 108.108€, κατά 76.892€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (ΑΔΑ 
ΣΑΕΠ: ΨΨΓΞ465ΧΙ8-18Β). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον ΚΑ 60-
6737.0001                                      

3. Κ.Α 1328.0108 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα 
Ρομά» προϋπολογισμού δαπάνης 172.920€, κατά 128.342,85€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (ΑΔΑ ΣΑΕΠ: 
ΨΨΓΞ465ΧΙ8-18Β). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον ΚΑ 60-7341.0012. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.062.529,00€, κατά 862.529€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

(Λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή στην υπ΄αρ. 2/51909/30-9-2019 
εισήγηση, η συνολική μείωση της πίστωσης στον ανωτέρω ΚΑ είναι 1.062.529€). 

2. Κ.Α 30-6662.0001.0001 και τίτλο «Οικοδομικά Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 70.000€, κατά 54.597,98€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6142.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ρύθμισης router Microtik» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  

(Λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή στην υπ΄αρ. 2/51909/30-9-2019 
εισήγηση, η συνολική εγγραφή της πίστωσης στον ανωτέρω ΚΑ είναι 2.000 €). 

2. Κ.Α 15-6473.0001 και τίτλο «Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες - Χριστούγεννα 2019» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου 
Τουριστικής Ανάπτυξης , Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων. 
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3. Κ.Α 30-6662.0001.0005 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

4. Κ.Α 30-6662.0001.0010 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.597,98€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

5. Κ.Α 30-6662.0001.0011 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6453.0005 και τίτλο «Συνδρομή σε Σύνδεσμο Δημ. & Κοιν. Ιαματικών 
Πηγών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500€, κατά 8.500€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-6733.0001 και τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 
δημότες» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 10.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & 
Υγείας. 

3. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 
ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, κατά 44.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

4. Κ.Α 15-6481.0006 και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού 
σχολείου(catering)» προϋπολογισμού δαπάνης 62.926,53€, κατά 473,43€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. (Συνολική πίστωση 62.926,53+473,43 = 63.399,96€) 

5. Κ.Α 60-7341.0012 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα 
Ρομά» προϋπολογισμού δαπάνης 172.920€, κατά 128.342,85€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 60-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΟΠ 
για την πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 108.108€, κατά  76.892€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.722.471,68€, κατά  361.725€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης. 

2. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000€, κατά  220.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 581.725€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 



23 

 

1. Κ.Α 20-7135.0005.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

2. Κ.Α 20-7135.0005.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Καλλιθέας», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  

3. Κ.Α 20-7135.0005.0003 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Αφάντου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

4. Κ.Α 20-7135.0005.0004 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  

5. Κ.Α 20-7135.0005.0005 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Λίνδου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

6. Κ.Α 20-7135.0005.0006 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Ν. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

7. Κ.Α 20-7135.0005.0007 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Ιαλυσού», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

8. Κ.Α 20-7135.0005.0008 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Πεταλούδων», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  

9. Κ.Α 20-7135.0005.0009 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Καμείρου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

10. Κ.Α 20-7135.0005.0010 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την 
Δ.Ε. Ατταβύρου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  

11. Κ.Α 20-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 
278.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. λογιστηρίου.  

12. Κ.Α 20-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 83.475€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 581.725€ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 10-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 51.500€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

2. Κ.Α 10-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.450€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

3. Κ.Α 15-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

4. Κ.Α 15-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 27.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

5. Κ.Α 15-6041.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 
(Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 170.919,99€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

6. Κ.Α 15-6054.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 51.276€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

7. Κ.Α 30-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 16.500€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

8. Κ.Α 30-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.950€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. λογιστηρίου.  

9. Κ.Α 35-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 7.500€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

10. Κ.Α 35-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. λογιστηρίου.  

11. Κ.Α 40-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

12. Κ.Α 40-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 600€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. λογιστηρίου.  
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13. Κ.Α 70-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 
37.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
λογιστηρίου.  

14. Κ.Α 70-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 11.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αυξήσεις στους Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής, ύστερα από την υπ΄. αρ. 
62038/5-9-2019 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος Β’) 

Στους αναλυτικούς κωδικούς του ΚΑ 00-8251 με τίτλο «Πάγια προκαταβολή», 
προϋπολογισμού δαπάνης 67.000€ γίνεται μία συνολική αύξηση του ποσού των 
42.000€, εγγράφεται το ανώτατο ποσό για κάθε κοινότητα που δικαιούνται 
σύμφωνα με την υπ΄αρ. 62038/5-9-2019 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. ΚΑ 00-8251.0001 και τίτλο «Τ.Κ. Αγίου Ισιδώρου», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. ΚΑ 00-8251.0002 και τίτλο «Τ.Κ. Απολακκιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

3. ΚΑ 00-8251.0003  και τίτλο «Τ.Κ. Απολλώνων», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

4. ΚΑ 00-8251.0005  και τίτλο «Δ.Κ. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά  2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

5. ΚΑ 00-8251.0006  και τίτλο «Τ.Κ. Αρχιπόλεως», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

6. ΚΑ 00-8251.0007 και τίτλο «Τ.Κ. Ασκληπειού», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά  1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

7. ΚΑ 00-8251.0008 και τίτλο «Δ.Κ. Αφάντου»,  προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

8. ΚΑ 00-8251.0009 και τίτλο «Τ.Κ. Βατίου»,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, 
κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

9. ΚΑ 00-8251.0010 και τίτλο «Τ.Κ. Γενναδίου»,  προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά  1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

10. ΚΑ 00-8251.0011 και τίτλο «Τ.Κ. Δαματριάς», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

11. ΚΑ 00-8251.0012 και τίτλο «Τ.Κ. Διμυλιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

12. ΚΑ 00-8251.0014 και τίτλο «Τ.Κ. Θεολόγου», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
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13. ΚΑ 00-8251.0015 και τίτλο «Δ.Κ. Ιαλυσού», προϋπολογισμού δαπάνης 
3.000€, κατά 3.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

14. ΚΑ 00-8251.0017 και τίτλο «Τ.Κ. Καλαβάρδων», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

15. ΚΑ 00-8251.0018  και τίτλο «Τ.Κ. Καλάθου», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

16. ΚΑ 00-8251.0019  και τίτλο «Δ.Κ. Καλυθιών»,  προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

17. ΚΑ 00-8251.0020 και τίτλο «Τ.Κ. Κατταβιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

18. ΚΑ 00-8251.0021  και τίτλο «Δ.Κ. Κοσκινού», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

19. ΚΑ 00-8251.0022 και τίτλο «Δ.Κ. Κρεμαστής», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

20. ΚΑ 00-8251.0023 και τίτλο «Τ.Κ. Κρητηνίας», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

21. ΚΑ 00-8251.0024 και τίτλο «Τ.Κ. Λαέρμων», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

22. ΚΑ 00-8251.0030  και τίτλο «Τ.Κ. Μασάρων», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

23. ΚΑ 00-8251.0033  και τίτλο «Δ.Κ. Παραδεισίου», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

24. ΚΑ 00-8251.0034  και τίτλο «Δ.Κ. Παστίδας», προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

25. ΚΑ 00-8251.0036 και τίτλο «Τ.Κ. Προφύλιας», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

26. ΚΑ 00-8251.0037 και τίτλο «Τ.Κ. Πυλώνας», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

27. ΚΑ 00-8251.0038  και τίτλο «Δ.Κ. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, 
κατά 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

28. ΚΑ 00-8251.0039 και τίτλο «Τ.Κ. Σαλάκου», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

29. ΚΑ 00-8251.0042 και τίτλο «Τ.Κ. Φανών», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, 
κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.045.090,50€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά 1.031.399,55€ και το τελικό αποθεματικό είναι  
2.076.490,05€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ 202.710.182,75 

ΕΞΟΔΑ 200.633.692,70 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.076.490,05 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 

να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 

93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών του 

Σώματος, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται αναλυτικά στο 

Πρακτικό της Συνεδρίασης, 
 

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

 
Απόντες κατά την ψηφοφορία ήταν: οι Δημοτικοί Σύμβουλοι                   
κ.κ. Α. Κωνσταντίνου, Ι. Ιατρίδης, Μ. Χριστοδούλου, Γ. Πόκκιας, Α. 
Πάλλας,    Ν. Γιαννάς και Γ. Σαρικάς, ήτοι επτά (7). 
 
Υπέρ ψήφισαν: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Καρίκης, Α. Βυρίνης,        
Σ. Δράκος,  Ι. Καμπούρης, Τ. Καμπούρης, Ν. Καραμαρίτης,                         
Σ. Καραταπάνης, Κ. Καρίκης,       Τ. Κιαχαγιά-Μαγιόγλου, Α. Κολιάδη,        
Β. Μανέττας, Β. Παπαοικονόμου, Γ. Πατσάης, Ε. Πάττα-Αποστολίδη,         
Η. Πετρίδης, Μ. Σείτης, Μ. Σοκορέλος, Α. Σπανός-Παπαγιάννης,                
Σ. Σπυρόπουλος, Π. Σταμάτης, Α. Στάμος, Κ. Ταρασλιάς,                             
Γ. Τριάντος, Δ. Τσίκκης, Ν. Φλοσκάκης, Σ. Χριστοδούλου, Δ. Κρητικός,     
Δ. Ιωσήφ, Π. Προυσάλογλου,  ήτοι σύνολο ψηφισάντων θετικά είκοσι 
εννέα (29)  

   
Κατά ψήφισαν: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φ. Χατζηδιάκος,                     
Ι. Αφεντούλης, Σ. Διακοσταματίου, Ε. Καζούλλης, Δ. Καρατζιάς,                
Μ. Καφετζής, Ι. Κορωναίος,Μ. Παλαιολόγου, Μ. Σταυρής, Κ. Πότσος,         
Κ. Τσουρούτης, ήτοι σύνολο ψηφισάντων αρνητικά έντεκα (11) 

 
 

Εγκρίνει την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, την τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος  του Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 327/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , η οποία  
έχει ως εξής: 

 
ΜΕΡΟΣ Α’                        
                                       ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Η εγγραφή που αφορά την μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 1326.0001 και 
τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν Αιγαίου για επισκευη-
συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -
μεταστέγαση υπηρεσιών"» θα εξετασθεί σε επόμενη οικονομική επιτροπή, 
προκειμένου να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α 1321.0009 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη 
Ρόδο» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.(ΑΔΑ 
ΣΑΕΠ:ΩΣΙΤ465ΧΙ8-ΑΩΑ) Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-
7341.0002 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0613 και τίτλο «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και 
Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου.» προϋπολογισμού  
δαπάνης 9.078.400€, κατά 567.400€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.(ΑΔΑ Απόφασης 
Κατανομής:ΨΘΦ1465ΧΘ7-2ΡΟ). 
2. Κ.Α 1323.0005 και τίτλο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας 
σε Δημόσια κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - 
''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» προϋπολογισμού  δαπάνης 352.802€, κατά 860€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 70-
6117.0001 
3. Κ.Α 1323.0007 και τίτλο «ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 
Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον- ''ACUA"» προϋπολογισμού  
δαπάνης 200.000€, κατά 860€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 35-6117.0002 
4. Κ.Α 1323.0009 και τίτλο «Ευρωπαικό πρόγραμμα  HYPERION HORIZON 
2014-2020» προϋπολογισμού  δαπάνης 63.337,50€, κατά 42.225,00€ 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 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6142.0010 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 270.000€, κατά 270.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-6495.0004 και τίτλο «Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 700.000€, κατά 280.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.  
3. Κ.Α 00-6453.0003 και τίτλο «Συμμετοχή στον Οργανισμό των πόλεων 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς(OWHC)» προϋπολογισμού δαπάνης 
8.000€, κατά 4.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.  
4. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.062.529€, κατά 200.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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5. Κ.Α 15-7321.0001 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Δ.Κ. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.300.000,00€, κατά 300.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
6. Κ.Α 30-7333.0012 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, κατά 20.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
7. Κ.Α 35-7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 24.000€, κατά 726,80€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
8. Κ.Α 70-7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 8.000€, κατά 6.473,20   με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6451.0003 και τίτλο «Συνδρομή στο περιοδικό ΙΤ Security» 
προϋπολογισμού δαπάνης 150€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 
2. Κ.Α 00-6453.0014 και τίτλο «Συνδρομή ΝRTK στο δίκτυο SMARTNET, 
για το τοπογραφικό όργανο ZENITH25 Pro GNSS, GSM-UHF, S/N 
3130474» προϋπολογισμού δαπάνης 750€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
3. Κ.Α 00-6453.0016 και τίτλο «Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
4. Κ.Α 00-6453.0017 και τίτλο «Συνδρομή στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – 
ΔΑΦΝΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
5. Κ.Α 00-6731.0001 και τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Παιδείας.  
6. Κ.Α 00-6731.0002 και τίτλο «Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Παιδείας.  
7. Κ.Α 10-6142.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ρύθμισης router 
Microtik» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  
8. Κ.Α 15-7135.0012.0001 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  
9. Κ.Α 15-7135.0012.0002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  
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10. Κ.Α 15-7135.0012.0003 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  
11. Κ.Α 15-7135.0012.0004 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  
12. Κ.Α 15-7135.0012.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  
13. Κ.Α 15-7135.0012.0006 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  
14. Κ.Α 15-7135.0012.0007 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  
15. Κ.Α 15-7135.0012.0008 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  
16. Κ.Α 15-7135.0012.0009 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  
17. Κ.Α 15-7135.0012.0010 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ειδών 
Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Αντιδημάρχου Πολιτισμού.  
18. Κ.Α 30-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
19. Κ.Α 61-7341.0002 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη 
Ρόδο» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.014.961,98€, κατά 400.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
2. Κ.Α 00-6495.0026 και τίτλο «Δαπάνες για την πράξη "HYPERION"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.337,50€, κατά 42.225,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. 
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3. Κ.Α 00-6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα 
και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 4.800,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Επικοινωνίας, 
Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων. 
4. Κ.Α 30-6236.0001 και τίτλο «Λοιπά μισθώματα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 170.000,00€, κατά 87.937,66€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
5. Κ.Α 35-6117.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών για το έργο ACUA» προϋπολογισμού  δαπάνης 
1.000€, κατά 860€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.  
6. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού  
δαπάνης 60.000€, κατά 43.853,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  
7. Κ.Α 70-6117.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 
500€, κατά 860€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.  
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4131.0002 «Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.» προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 4213.0002 «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών 
βοηθημάτων και αποζημιώσεων » προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, κατά 
4.209,02€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Εγγραφή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  4214.0001 «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.209,02€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4124.0001 «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 12.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 4124.0003 «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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3. Κ.Α 4124.0004 «Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, κατά 12.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 

    ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8231.0002 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8224.0001 και τίτλο «Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 12.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 00-8224.0003 και τίτλο «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από 
μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, κατά  30.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 00-8224.0004 και τίτλο «Απόδοση κρατήσεων υπερ  ΟΓΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 12.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
Αναμόρφωση Κ.Α. Μισθοδοσίας 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6031.0002 και τίτλο «Αποδοχές δικηγόρων και νομικών 
συμβούλων», προϋπολογισμού δαπάνης 96.559,92€, κατά 2.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 10-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
Αορίστου χρόνου», προϋπολογισμού δαπάνης 218.402,36€, κατά 12.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 15-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 619.379,28€, κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων», προϋπολογισμού δαπάνης 111.087,00€, κατά 18.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
5. Κ.Α 20-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου», προϋπολογισμού δαπάνης 2.563.129,44€, κατά 
20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού. 
6. Κ.Α 20-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
Αορίστου Χρόνου», προϋπολογισμού δαπάνης 735.825,12€, κατά 5.000€ 
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με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.208.230,72€, κατά 25.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 30-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής 
υπηρεσίας», προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.448,76€, κατά 70.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων», προϋπολογισμού δαπάνης 439.480,72€, κατά 17.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 35-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 
πρασίνου», προϋπολογισμού δαπάνης 824.436,84€, κατά 16.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
5. Κ.Α 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων», προϋπολογισμού δαπάνης 161.613,08€, κατά 9.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού. 
 
Αλλαγή τίτλου  
 
1. Ο Κ.Α 15-7331.0010 και τίτλο «Συντήρηση διαμόρφωση παιδικού 
σταθμού Έπαυλης» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, μετονομάζεται 
σε «Ενεργειακή αναβάθμιση-διαμόρφωση παιδικού σταθμού Έπαυλης 
Δήμου Ρόδου», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων. 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 
 
                                        ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0619.0007 και τίτλο «Έσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση 
μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 31.968,93€, κατά 31.431,03€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου.                                      
(Συνολική πίστωση:31.968,93+31.431,03=63.399,96€, που ισοσκελίζεται 
με τις πιστώσεις του                 ΚΑ Εξόδου 15-6481.0006). 
2. Κ.Α 1321.0083 και τίτλο «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 108.108€, κατά 
76.892€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. (ΑΔΑ ΣΑΕΠ: ΨΨΓΞ465ΧΙ8-18Β). Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον ΚΑ 60-6737.0001                                      
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3. Κ.Α 1328.0108 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με 
παράρτημα Ρομά» προϋπολογισμού δαπάνης 172.920€, κατά 128.342,85€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. (ΑΔΑ ΣΑΕΠ: ΨΨΓΞ465ΧΙ8-18Β). Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον              ΚΑ 60-7341.0012                                      
 

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.062.529,00€, κατά 862.529€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
(Λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή στην υπ΄αρ. 2/51909/30-9-2019 
εισήγηση, η συνολική μείωση της πίστωσης στον ανωτέρω ΚΑ είναι 
1.062.529€). 
2. Κ.Α 30-6662.0001.0001 και τίτλο «Οικοδομικά Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 70.000€, κατά 54.597,98€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6142.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ρύθμισης router 
Microtik» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  
(Λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή στην υπ΄αρ. 2/51909/30-9-2019 
εισήγηση, η συνολική εγγραφή της πίστωσης στον ανωτέρω ΚΑ είναι 2.000 
€). 
2. Κ.Α 15-6473.0001 και τίτλο «Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - Χριστούγεννα 2019» προϋπολογισμού 
δαπάνης 40.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του Αντιδημάρχου Τουριστικής Ανάπτυξης , Πολιτισμού και 
Διεθνών Σχέσεων. 
3. Κ.Α 30-6662.0001.0005 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. 
ΑΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  
4. Κ.Α 30-6662.0001.0010 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 10.597,98€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  
5. Κ.Α 30-6662.0001.0011 και τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6453.0005 και τίτλο «Συνδρομή σε Σύνδεσμο Δημ. & Κοιν. 
Ιαματικών Πηγών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500€, κατά 8.500€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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2. Κ.Α 00-6733.0001 και τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε 
άπορους δημότες» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 10.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας. 
3. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, κατά 
44.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Προμηθειών. 
4. Κ.Α 15-6481.0006 και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού 
σχολείου(catering)» προϋπολογισμού δαπάνης 62.926,53€, κατά 473,43€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. (Συνολική πίστωση 62.926,53+473,43 = 63.399,96€) 
5. Κ.Α 60-7341.0012 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με 
παράρτημα Ρομά» προϋπολογισμού δαπάνης 172.920€, κατά 128.342,85€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 60-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με 
ΔΟΠ για την πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 108.108€, κατά  76.892€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.722.471,68€, κατά  361.725€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης. 
2. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000€, κατά  220.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 581.725€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-7135.0005.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 
την Δ.Ε. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  
2. Κ.Α 20-7135.0005.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 
την Δ.Ε. Καλλιθέας», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
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3. Κ.Α 20-7135.0005.0003 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 
την Δ.Ε. Αφάντου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  
4. Κ.Α 20-7135.0005.0004 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 
την Δ.Ε. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
5. Κ.Α 20-7135.0005.0005 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 
την Δ.Ε. Λίνδου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  
6. Κ.Α 20-7135.0005.0006 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 
την Δ.Ε. Ν. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  
7. Κ.Α 20-7135.0005.0007 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 
την Δ.Ε. Ιαλυσού», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  
8. Κ.Α 20-7135.0005.0008 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 
την Δ.Ε. Πεταλούδων», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
9. Κ.Α 20-7135.0005.0009 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 
την Δ.Ε. Καμείρου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης.  
10. Κ.Α 20-7135.0005.0010 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
για την Δ.Ε. Ατταβύρου», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  
11. Κ.Α 20-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 278.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
12. Κ.Α 20-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 83.475€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 581.725€ 
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 



37 

 

1. Κ.Α 10-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 51.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
2. Κ.Α 10-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.450€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
3. Κ.Α 15-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 90.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
4. Κ.Α 15-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 27.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
5. Κ.Α 15-6041.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 
(Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού δαπάνης 
170.919,99€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
6. Κ.Α 15-6054.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ορισμένου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 51.276€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
7. Κ.Α 30-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 16.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
8. Κ.Α 30-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.950€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
9. Κ.Α 35-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 7.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
10. Κ.Α 35-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
11. Κ.Α 40-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
12. Κ.Α 40-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 600€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
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13. Κ.Α 70-6021.0004 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», προϋπολογισμού 
δαπάνης 37.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
14. Κ.Α 70-6052.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 11.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  
 
ΜΕΡΟΣ Γ’ 
 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Αυξήσεις στους Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής, ύστερα από την 
υπ΄. αρ. 62038/5-9-2019 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 
3440/11.09.2019 τεύχος Β’)  
 
Στους αναλυτικούς κωδικούς του ΚΑ 00-8251 με τίτλο «Πάγια 
προκαταβολή», προϋπολογισμού δαπάνης 67.000€ γίνεται μία συνολική 
αύξηση του ποσού των 42.000€, εγγράφεται το ανώτατο ποσό για κάθε 
κοινότητα που δικαιούνται σύμφωνα με την υπ΄αρ. 62038/5-9-2019 
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. ΚΑ 00-8251.0001 και τίτλο «Τ.Κ. Αγίου Ισιδώρου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
2. ΚΑ 00-8251.0002 και τίτλο «Τ.Κ. Απολακκιάς», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
3. ΚΑ 00-8251.0003  και τίτλο «Τ.Κ. Απολλώνων», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
4. ΚΑ 00-8251.0005  και τίτλο «Δ.Κ. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά  2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
5. ΚΑ 00-8251.0006  και τίτλο «Τ.Κ. Αρχιπόλεως», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
6. ΚΑ 00-8251.0007 και τίτλο «Τ.Κ. Ασκληπειού», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά  1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
7. ΚΑ 00-8251.0008 και τίτλο «Δ.Κ. Αφάντου»,  προϋπολογισμού δαπάνης 
2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
8. ΚΑ 00-8251.0009 και τίτλο «Τ.Κ. Βατίου»,  προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
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9. ΚΑ 00-8251.0010 και τίτλο «Τ.Κ. Γενναδίου»,  προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά  1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
10. ΚΑ 00-8251.0011 και τίτλο «Τ.Κ. Δαματριάς», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
11. ΚΑ 00-8251.0012 και τίτλο «Τ.Κ. Διμυλιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
12. ΚΑ 00-8251.0014 και τίτλο «Τ.Κ. Θεολόγου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
13. ΚΑ 00-8251.0015 και τίτλο «Δ.Κ. Ιαλυσού», προϋπολογισμού δαπάνης 
3.000€, κατά 3.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
14. ΚΑ 00-8251.0017 και τίτλο «Τ.Κ. Καλαβάρδων», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
15. ΚΑ 00-8251.0018  και τίτλο «Τ.Κ. Καλάθου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
16. ΚΑ 00-8251.0019  και τίτλο «Δ.Κ. Καλυθιών»,  προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
17. ΚΑ 00-8251.0020 και τίτλο «Τ.Κ. Κατταβιάς», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
18. ΚΑ 00-8251.0021  και τίτλο «Δ.Κ. Κοσκινού», προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
19. ΚΑ 00-8251.0022 και τίτλο «Δ.Κ. Κρεμαστής», προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
20. ΚΑ 00-8251.0023 και τίτλο «Τ.Κ. Κρητηνίας», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
21. ΚΑ 00-8251.0024 και τίτλο «Τ.Κ. Λαέρμων», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
22. ΚΑ 00-8251.0030  και τίτλο «Τ.Κ. Μασάρων», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
23. ΚΑ 00-8251.0033  και τίτλο «Δ.Κ. Παραδεισίου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
24. ΚΑ 00-8251.0034  και τίτλο «Δ.Κ. Παστίδας», προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
25. ΚΑ 00-8251.0036 και τίτλο «Τ.Κ. Προφύλιας», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. 
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26. ΚΑ 00-8251.0037 και τίτλο «Τ.Κ. Πυλώνας», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
27. ΚΑ 00-8251.0038  και τίτλο «Δ.Κ. Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
3.000€, κατά 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
28. ΚΑ 00-8251.0039 και τίτλο «Τ.Κ. Σαλάκου», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
29. ΚΑ 00-8251.0042 και τίτλο «Τ.Κ. Φανών», προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.045.090,50€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά 1.031.399,55€ και το τελικό αποθεματικό είναι  
2.076.490,05€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 
 
ΕΣΟΔΑ 

    
202.710.182,75 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
200.633.692,70               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

2.076.490,05 

      

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ   

 

 

 
 

 

 

 
 

 


