
1 

 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  29/11/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 21/29-11-2019    Αριθ. Απόφασης: 897/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 29η Νοεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/64003/25.11.2019 
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  25.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

   
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  32.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 38.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 
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17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 42.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

43.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 44.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   
   
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 4.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(δικ/νος) 

3. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι: 
1. Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου. 
2. Πρόεδρος Συμβουλίου Γενναδίου κ. Ακκούρης  Σταύρος. 
 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τέσσερις  (44), ο 
Πρόεδρος κ.Μιχαήλ Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ.Αντώνης Καμπουράκης. Λόγω 
απουσίας του κ.Δημάρχου, τον αναπληροί   ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος 
Τριάντος, νόμιμα αναπληρωτής Δημάρχου. 
 
Θ Ε Μ Α 5ο : Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2019, 
αριθ. 440/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Ο Αντιδήμαρχος  κ. Τηλέμαχος Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 440/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:   

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. 
Καμπουράκης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου 
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με αρ. πρωτ. 2/63719/22-11-2019 καθώς και την συμπληρωματική αυτής με αρ. 
πρωτ.: 2/63938/25-11-2019, οι οποίες έχουν ως εξής: 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος, οικονομικού έτους  2019. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 
«Περί οικονομικής διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την 
ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων προς 
αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, 
εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η 
μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για 
λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 
3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες 
ανάγκες επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του 
τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού προγράμματος δράσης  για να 
εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1326.0002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν Αιγαίου 
για επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών 
διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» προϋπολογισμού  δαπάνης 570.000 €, κατά 
570.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για το έργο με ΚΑ 30-7311.0006 και τίτλο 
«Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών 
διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"», εκ παραδρομής γράφτηκε στο Τεχνικό 
πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2019, ως χρηματοδότηση η 
προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ, αντί των ιδίων πόρων. Η σύμβαση του έργου 
ολοκληρώθηκε και για την οικονομική τακτοποίηση του, πρέπει να δοθεί 
χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους. 

2. Κ.Α 1321.0081 και τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας 
Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 395.000,00€, κατά 34.100€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. Έγινε ισόποση μείωση στον ΚΑ 61-7341.0028 

3. Κ.Α 1321.0007 και τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 86.660€, κατά 85.660€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Έγινε ισόποση μείωση στον ΚΑ 69-7341.0007 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0002 και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 195.000€, κατά 22.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.(ΑΔΑ Ανακατανομής 
πιστώσεων στο ΠΔΕ 2019: 6ΚΦ77ΛΞ-Π7Ν) Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  
Κ.Α. 64-7341.0002 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 3123 και τίτλο «Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)» προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων. Έγινε ισόποση 
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εγγραφή εξόδου στους  Κ.Α. 64-7333.0024,                            64-7333.0025,  
64-7333.0026  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6012.0006 και τίτλο «Εκλογική αποζημίωση δημοτικών υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 105.090€, κατά 130€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 10-6042.0006 και τίτλο «Εκλογική αποζημίωση δημοτικών υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.575€, κατά 260€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 
ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 66.000€, κατά 44.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

4. Κ.Α 30-6661.0002.0001 και τίτλο «Χρώματα – μονωτικά Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 26.129,65€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.  

5. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου 
για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» προϋπολογισμού 
δαπάνης 570.000,00€, κατά 250.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  

6. Κ.Α 30-7333.0016 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καλλιθέας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, κατά 24.400,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  

7. Κ.Α 61-7341.0028 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού νέου βρεφονηπιακού 
σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
35.100€, κατά 34.100€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  

8. Κ.Α 69-7341.0007 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστιοφόρου 
προωθητή γαιών και ενός (1) καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου 
εκσκαφέα» προϋπολογισμού δαπάνης 86.660€, κατά 85.660€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  

9. Κ.Α 70-7411.0002 και τίτλο «Ανάθεση Μελετών Εφαρμογής και Τεύχων 
Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών 
μνημείων και υπηρεσίας δόμησης. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  00-6431.0011  και τίτλο «Προβολή και προώθηση της νήσου Ρόδου στα 
social media  και σε ηλεκτρονικές σελίδες» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού. (Πρόκειται για πολυετή δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 150.000 
ευρώ, το 2019 εγγράφεται ποσό 1000€ και το 2020 το ποσό των 149.000€). 

2. Κ.Α 00-6453.0018 και τίτλο «Λοιπές συνδρομές (Τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 14.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
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3. Κ.Α  30-6661.0002.0002  και τίτλο «Χρώματα- μονωτικά Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

4. Κ.Α  30-6661.0002.0003  και τίτλο «Χρώματα- μονωτικά Δ.Ε. Πεταλουδών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

5. Κ.Α 30-6661.0002.0004  και τίτλο «Χρώματα- μονωτικά Δ.Ε. Καμείρου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

6. Κ.Α 30-7413.0003  και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
"Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς έως την Νέα 
Μαρίνα Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.400€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

7. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης για 
την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.039.850€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Γραφείου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών μνημείων και υπηρεσίας δόμησης. 

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

Το έσοδο εγγράφηκε με την υπ΄αρ. 692/2019 απόφαση του Δ.Σ., στον Κ.Α 
1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το πρόγραμμα 
"Φιλόδημος ΙΙ"» προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850€ (ΑΔΑ Εντολής 
Χρηματοδότησης: 65ΞΟ465ΧΘ7-ΕΡΥ).  

8. Κ.Α 64-7333.0024 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Σορωνής 
στις Τ.Κ. Φανών- Καλαβάρδων της δημοτικής ενότητας Καμείρου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

9. Κ.Α 64-7333.0025 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Μονολίθου 
- Σιαννών -  Αγίου Ισιδώρου της Δ.Ε. Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

10. Κ.Α 64-7333.0026 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. 
Κατταβιάς - Λαχανιάς - Μεσαναγρού - Βατίου - Γενναδίου της Δημοτικής Ενότητας 
Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

11. Κ.Α 70-6671.0007  και τίτλο «Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού 
(Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 5.479,65€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 

12. Κ.Α 70-6233.0011.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών. 
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13. Κ.Α 70-6233.0011.0006  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 €, κατά 80.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.   

2. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €, κατά 10.000,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   

3. Κ.Α 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.330.000,00 €, κατά 50.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Δ.Ο.Π.   

4. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 €, κατά 30.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου 
Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα & Επιχειρηματικότητας.    

5. Κ.Α  10-6063.0004  και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας 
& Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.553,24€, κατά   624,06€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α  10-6022.0006  και τίτλο «Εκλογική αποζημίωση δημοτικών υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 31.620€, κατά 390€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

7. Κ.Α  10-6422.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, κατά 5.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

8. Κ.Α 10-6615.0001.0001  και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 44.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 

9. Κ.Α 15-6063.0004  και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας 
& Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» 
προϋπολογισμού δαπάνης 25.021,20€, κατά   375,30€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

10. Κ.Α 15-6481.0006  και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού 
σχολείου(catering)» προϋπολογισμού δαπάνης 63.399,96€, κατά 500€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 

11. Κ.Α  30-6063.0004  και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» 
προϋπολογισμού δαπάνης 107.528,84€, κατά   1.537,38€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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12. Κ.Α  64-7341.0002  και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 195.000€, κατά 22.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

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 10.360.746,68€, κατά  47.058,64€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 47.058,64€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών.  

2. Κ.Α 20-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & 
Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017», 
προϋπολογισμού δαπάνης 292.745,28€, κατά 29.258,64€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 
παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 104.609,66€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 47.058,64€ 

Αναμόρφωση Κ.Α. Μισθοδοσίας 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 50-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής 
Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης 870.636,00€, κατά 870.636,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 50-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 217.664€, κατά 217.664€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Aύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6053.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 49.507,80€, κατά 3.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 00-6121.0001 και τίτλο «Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και 
προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
531.696,48€, κατά 20.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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3. Κ.Α. 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των 
Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» προϋπολογισμού δαπάνης 
66.862,48€, κατά 2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού -
Οικονομικού» προϋπολογισμού δαπάνης 4.619.339,40€, κατά 40.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 10-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου Χρόνου               » προϋπολογισμού δαπάνης 871.497,84€, κατά 
35.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 10-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.800,00€, κατά 2.400€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών.  

7. Κ.Α. 15-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 699.379,28€, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α. 15-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαιου 
Αορίστου χρόνου              » προϋπολογισμού δαπάνης 768.218,64€, κατά 14.500 
€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α. 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 194.742,96€, κατά 5.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α. 35-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 123.336,48€, κατά 15.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α. 35-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 31.663,56€, κατά 4.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α. 40-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 
πολεοδομίας» προϋπολογισμού δαπάνης  644.107,08€, κατά 15.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α. 40-6021.0001  και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης  98.599,68€, κατά  5.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α. 40-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης  24.709,08€, κατά 1.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α. 45-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 128.915,52€, κατά 4.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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16. Κ.Α. 45-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 21.787,40€, κατά 500€  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α. 45-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 19.225,56€, κατά 500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

18. Κ.Α. 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής - παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.150.000,00€, 
κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού, προκειμένου να καταβληθεί η μισθοδοσία του προσωπικού.  

19. Κ.Α. 70-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης  2.288.164,44€, κατά 100.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

20.  Κ.Α. 70-6021.0001 και τίτλο «Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών 
Δ/νσεων» προϋπολογισμού δαπάνης  422.852,52€, κατά 45.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

21.  Κ.Α. 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού 
Λοιπών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 394.609,48 €, κατά  12.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

22.  Κ.Α.  70-6052.0001   και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης  118.710€, κατά 12.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

- Οι ανωτέρω εγγραφές πιστώσεων είναι απαραίτητες για την κάλυψη της ετήσιας 
δαπάνης των αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες προήλθαν: Από 
την μισθολογική ωρίμανση των κλιμακίων, από διάφορες αναδρομικές αποδοχές, 
από την επιστροφή υπαλλήλων από τις άδειες άνευ αποδοχών, από μετατάξεις 
προσωπικού σε ανώτερες κατηγορίες, από μετατάξεις προσωπικού από άλλους 
δημόσιους φορείς. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4124.0008 «Τέλη χαρτοσήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 
20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4131.0001 «Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 850.000€, κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

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

4. Κ.Α 4131.0005 «Εισφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο μηχανικών)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€, κατά 100.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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5. Κ.Α 4131.0008 «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 58.000€, 
κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 4131.0011 «Εισφορά στο ΤΑΝ (ΝΟΜΙΚΩΝ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000€, κατά 5.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 4131.0022 «Εισφορά στο Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, 
κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 4131.0024 «Ειδική εισφορά  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%» προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000€, κατά 60.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 4131.0028 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ΟΑΕΔ 2% (Αορίστου 
χρόνου)» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, κατά 45.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 4131.0030 «Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 
250.000€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 4131.0031 «Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, 
κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 4131.0099 «Λοιπές ασφαλιστικές εισφορών» προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α 4132.0001 «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, κατά 3.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 4141.0001 «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ 
& Δ.» προϋπολογισμού δαπάνης 340.000€, κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 4141.0002 «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000€, κατά 100.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α 4141.0002 «Συνδρομές Συλλόγου - ΑΠΕΡΓΙΕΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 4142.0006 «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  
Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 12.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4111.0001 «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.600.000,0€, κατά 270.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
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2. Κ.Α 4121.0001 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.600.000,0€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4123.0001 «Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών 
κλπ» προϋπολογισμού δαπάνης 700.000,0€, κατά 150.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4131.0003 «Εισφορά στο Ι.Κ.Α.» προϋπολογισμού δαπάνης 4.500.000€, 
κατά 160.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8224.0008 και τίτλο «Τέλη χαρτοσήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 00-8231.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - ΤΕΑΔΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 850.000€, κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

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

4. Κ.Α 00-8231.0005 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο 
μηχανικών)» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000€, κατά 100.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 58.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α 00-8231.0011 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΑΝ(ΝΟΜΙΚΩΝ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, κατά 5.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α 00-8231.0022 και τίτλο «Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000€, κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

8. Κ.Α 00-8231.0024 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000€, κατά 60.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

9. Κ.Α 00-8231.0028 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης  υπέρ 
ΟΑΕΔ 2% (Αορίστου χρόνου)» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, κατά 
45.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

10. Κ.Α 00-8231.0030 και τίτλο «Απόδοση  σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 250.000€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

11. Κ.Α 00-8231.0031 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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12. Κ.Α 00-8231.0099 και τίτλο «Απόδοση λοιπών ασφαλιστικών εισφορών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

13. Κ.Α 00-8232.0001 και τίτλο «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 10375» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, κατά 3.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

14. Κ.Α 00-8241.0001 και τίτλο «Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την 
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ» προϋπολογισμού δαπάνης 340.000€, κατά 
80.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

15. Κ.Α 00-8241.0002 και τίτλο «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 
δανείων της EUROBANK ERGASIA ( πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.000€, κατά 100.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

16. Κ.Α 00-8242.0001 και τίτλο «Απόδοση συνδρομών Συλλόγου Μ.Ο. & 
Συμβασ.» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

17. Κ.Α 00-8242.0006 και τίτλο «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
κατά 12.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.600.000€, κατά 
270.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 00-8221.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 00-8223.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
επαγγελματιών κ.λ.π.» προϋπολογισμού δαπάνης 700.000€, κατά 150.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 00-8231.0003 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.500.000€, κατά 160.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  2.076.490,05€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται 

κατά 812.836,74€ και το τελικό αποθεματικό είναι 1.263.653,31€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ 202.072.422,75 
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 (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.: 2/63938/25-11-2019 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/63719/22-11-2019 εισήγηση 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 
οικονομικού  έτους 2019» ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/63719/22-11-2019 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2019. 

    ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6142.0016 και τίτλο «Δημιουργία ιστοσελίδας για την τουριστική 
προβολή της νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Πρόκειται για πολυετή δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 24.000 
ευρώ). 

2. Κ.Α 70-6142.0017 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για το τουριστικό μάρκετινγκ 
και ανάπτυξη του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Πρόκειται για πολυετή δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 24.000 
ευρώ). 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  2.076.490,05€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/63719/22-11-2019 εισήγηση, μειώνεται κατά 
814.836,74€ 

και το τελικό αποθεματικό είναι  1.261.653,31€ 
 
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) 

ΕΞΟΔΑ 200.808.769,44 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.263.653,31 

ΕΣΟΔΑ 202.072.422,75 

ΕΞΟΔΑ 200.808.769,44 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.261.653,31 
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά.  
 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/63719/22-11-2019 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/63938/25-11-2019 του 
τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την με αρ.438/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη 
απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 
διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

• 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 

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 €, κατά 570.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για το έργο με ΚΑ 30-7311.0006 και 
τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών 
διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"», εκ παραδρομής γράφτηκε στο Τεχνικό 
πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2019, ως χρηματοδότηση η 
προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ, αντί των ιδίων πόρων. Η σύμβαση του έργου 
ολοκληρώθηκε και για την οικονομική τακτοποίηση του, πρέπει να δοθεί 
χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους. 

2. Κ.Α 1321.0081 και τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας 
Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 395.000,00€, κατά 
34.100€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Έγινε ισόποση μείωση στον ΚΑ 61-7341.0028 

3. Κ.Α 1321.0007 και τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 86.660€, κατά 85.660€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. Έγινε ισόποση μείωση στον ΚΑ 69-7341.0007 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0002 και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 195.000€, κατά 22.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.(ΑΔΑ Ανακατανομής 
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πιστώσεων στο ΠΔΕ 2019: 6ΚΦ77ΛΞ-Π7Ν) Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  
Κ.Α. 64-7341.0002 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 3123 και τίτλο «Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)» προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στους  Κ.Α. 64-7333.0024,                            64-
7333.0025,  64-7333.0026  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6012.0006 και τίτλο «Εκλογική αποζημίωση δημοτικών 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 105.090€, κατά 130€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 10-6042.0006 και τίτλο «Εκλογική αποζημίωση δημοτικών 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 2.575€, κατά 260€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 66.000€, κατά 
44.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 

4. Κ.Α 30-6661.0002.0001 και τίτλο «Χρώματα – μονωτικά Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 26.129,65€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.  

5. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου 
Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 570.000,00€, κατά 250.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  

6. Κ.Α 30-7333.0016 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, κατά 24.400,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων.  

7. Κ.Α 61-7341.0028 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού νέου 
βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 35.100€, κατά 34.100€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  

8. Κ.Α 69-7341.0007 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου 
ερπυστιοφόρου προωθητή γαιών και ενός (1) καινούργιου 
περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα» προϋπολογισμού δαπάνης 
86.660€, κατά 85.660€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  

9. Κ.Α 70-7411.0002 και τίτλο «Ανάθεση Μελετών Εφαρμογής και Τεύχων 
Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών 
μνημείων και υπηρεσίας δόμησης. 

Εισαγωγή πιστώσεων 
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1. Κ.Α  00-6431.0011  και τίτλο «Προβολή και προώθηση της νήσου Ρόδου 
στα social media  και σε ηλεκτρονικές σελίδες» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τουρισμού. (Πρόκειται για πολυετή δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 
150.000 ευρώ, το 2019 εγγράφεται ποσό 1000€ και το 2020 το ποσό των 
149.000€). 

2. Κ.Α 00-6453.0018 και τίτλο «Λοιπές συνδρομές (Τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 14.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α  30-6661.0002.0002  και τίτλο «Χρώματα- μονωτικά Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

4. Κ.Α  30-6661.0002.0003  και τίτλο «Χρώματα- μονωτικά Δ.Ε. 
Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

5. Κ.Α 30-6661.0002.0004  και τίτλο «Χρώματα- μονωτικά Δ.Ε. Καμείρου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

6. Κ.Α 30-7413.0003  και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
έργου "Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς 
έως την Νέα Μαρίνα Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.400€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

7. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη 
Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών 
μνημείων και υπηρεσίας δόμησης. 

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

Το έσοδο εγγράφηκε με την υπ΄αρ. 692/2019 απόφαση του Δ.Σ., στον Κ.Α 
1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το πρόγραμμα 
"Φιλόδημος ΙΙ"» προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850€ (ΑΔΑ Εντολής 
Χρηματοδότησης: 65ΞΟ465ΧΘ7-ΕΡΥ).  

8. Κ.Α 64-7333.0024 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. 
Σορωνής στις Τ.Κ. Φανών- Καλαβάρδων της δημοτικής ενότητας 
Καμείρου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

9. Κ.Α 64-7333.0025 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. 
Μονολίθου - Σιαννών -  Αγίου Ισιδώρου της Δ.Ε. Ατταβύρου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

10. Κ.Α 64-7333.0026 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. 
Κατταβιάς - Λαχανιάς - Μεσαναγρού - Βατίου - Γενναδίου της Δημοτικής 
Ενότητας Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
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11. Κ.Α 70-6671.0007  και τίτλο «Ανταλλακτικά μηχανολογικού 
εξοπλισμού (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.479,65€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Λογιστηρίου. 

12. Κ.Α 70-6233.0011.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 24.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 

13. Κ.Α 70-6233.0011.0006  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για 
συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Οικονομικών. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία 
τέλη εσωτερικού» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 €, κατά 80.000,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.   

2. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €, κατά 
10.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.   

3. Κ.Α 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.330.000,00 €, κατά 50.000,00 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Δ.Ο.Π.   

4. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 
και σωματεία» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 €, κατά 30.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου 
Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα & Επιχειρηματικότητας.    

5. Κ.Α  10-6063.0004  και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 10.553,24€, κατά   624,06€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α  10-6022.0006  και τίτλο «Εκλογική αποζημίωση δημοτικών 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 31.620€, κατά 390€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

7. Κ.Α  10-6422.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, κατά 5.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

8. Κ.Α 10-6615.0001.0001  και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 
44.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 

9. Κ.Α 15-6063.0004  και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 25.021,20€, κατά   375,30€ με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

10. Κ.Α 15-6481.0006  και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού 
σχολείου(catering)» προϋπολογισμού δαπάνης 63.399,96€, κατά 500€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 

11. Κ.Α  30-6063.0004  και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 107.528,84€, κατά   1.537,38€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

12. Κ.Α  64-7341.0002  και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι» 
προϋπολογισμού δαπάνης 195.000€, κατά 22.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

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 10.360.746,68€, κατά  47.058,64€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 47.058,64€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών.  

2. Κ.Α 20-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 1.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 
4483/2017», προϋπολογισμού δαπάνης 292.745,28€, κατά 29.258,64€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις 
παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση 
δικτύων» προϋπολογισμού δαπάνης 104.609,66€, κατά 10.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 47.058,64€ 

Αναμόρφωση Κ.Α. Μισθοδοσίας 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 50-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής 
Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης 870.636,00€, κατά 870.636,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
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2. Κ.Α 50-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 217.664€, κατά 217.664€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Aύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6053.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 49.507,80€, κατά 3.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 00-6121.0001 και τίτλο «Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και 
προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 531.696,48€, κατά 20.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας 
των Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» προϋπολογισμού 
δαπάνης 66.862,48€, κατά 2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
Διοικητικού -Οικονομικού» προϋπολογισμού δαπάνης 4.619.339,40€, κατά 
40.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 10-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου Χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 871.497,84€, κατά 35.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 10-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.800,00€, κατά 2.400€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών.  

7. Κ.Α. 15-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 699.379,28€, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α. 15-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 768.218,64€, κατά 14.500 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α. 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 194.742,96€, κατά 
5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α. 35-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 123.336,48€, κατά 15.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α. 35-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 31.663,56€, κατά 4.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α. 40-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
υπηρεσίας πολεοδομίας» προϋπολογισμού δαπάνης  644.107,08€, κατά 15.000 
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€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α. 40-6021.0001  και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης  98.599,68€, κατά  5.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α. 40-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης  24.709,08€, κατά 1.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α. 45-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 128.915,52€, κατά 4.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α. 45-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 21.787,40€, κατά 500€  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α. 45-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 19.225,56€, κατά 500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

18. Κ.Α. 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής - παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.150.000,00€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, προκειμένου να 
καταβληθεί η μισθοδοσία του προσωπικού.  

19. Κ.Α. 70-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου 
προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης  2.288.164,44€, κατά 100.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

20.  Κ.Α. 70-6021.0001 και τίτλο «Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών 
Δ/νσεων» προϋπολογισμού δαπάνης  422.852,52€, κατά 45.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

21.  Κ.Α. 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου 
προσωπικού Λοιπών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 394.609,48 €, 
κατά  12.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού.  

22.  Κ.Α.  70-6052.0001   και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης  118.710€, κατά 
12.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  

- Οι ανωτέρω εγγραφές πιστώσεων είναι απαραίτητες για την κάλυψη της ετήσιας 
δαπάνης των αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες προήλθαν: Από 
την μισθολογική ωρίμανση των κλιμακίων, από διάφορες αναδρομικές αποδοχές, 
από την επιστροφή υπαλλήλων από τις άδειες άνευ αποδοχών, από μετατάξεις 
προσωπικού σε ανώτερες κατηγορίες, από μετατάξεις προσωπικού από άλλους 
δημόσιους φορείς. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
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Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4124.0008 «Τέλη χαρτοσήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4131.0001 «Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 850.000€, κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

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

4. Κ.Α 4131.0005 «Εισφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο μηχανικών)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€, κατά 100.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 4131.0008 «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 58.000€, 
κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 4131.0011 «Εισφορά στο ΤΑΝ (ΝΟΜΙΚΩΝ)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€, κατά 5.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 4131.0022 «Εισφορά στο Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, 
κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 4131.0024 «Ειδική εισφορά  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%» προϋπολογισμού 
δαπάνης 200.000€, κατά 60.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 4131.0028 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ΟΑΕΔ 2% 
(Αορίστου χρόνου)» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, κατά 45.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 4131.0030 «Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 
250.000€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 4131.0031 «Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ» προϋπολογισμού δαπάνης 
8.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 4131.0099 «Λοιπές ασφαλιστικές εισφορών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α 4132.0001 «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, κατά 3.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 4141.0001 «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 
του ΤΠ & Δ.» προϋπολογισμού δαπάνης 340.000€, κατά 80.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 4141.0002 «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000€, κατά 
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100.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α 4141.0002 «Συνδρομές Συλλόγου - ΑΠΕΡΓΙΕΣ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 50.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 4142.0006 «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 
12.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4111.0001 «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 
έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.600.000,0€, κατά 270.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4121.0001 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.600.000,0€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4123.0001 «Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων 
επαγγελματιών κλπ» προϋπολογισμού δαπάνης 700.000,0€, κατά 150.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4131.0003 «Εισφορά στο Ι.Κ.Α.» προϋπολογισμού δαπάνης 
4.500.000€, κατά 160.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8224.0008 και τίτλο «Τέλη χαρτοσήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 00-8231.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - 
ΤΕΑΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 850.000€, κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

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

4. Κ.Α 00-8231.0005 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
(ταμείο μηχανικών)» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000€, κατά 100.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 58.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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6. Κ.Α 00-8231.0011 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΑΝ(ΝΟΜΙΚΩΝ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, κατά 5.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α 00-8231.0022 και τίτλο «Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.000€, κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

8. Κ.Α 00-8231.0024 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 
1%» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000€, κατά 60.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

9. Κ.Α 00-8231.0028 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης  
υπέρ ΟΑΕΔ 2% (Αορίστου χρόνου)» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, 
κατά 45.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 

10. Κ.Α 00-8231.0030 και τίτλο «Απόδοση  σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 250.000€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

11. Κ.Α 00-8231.0031 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

12. Κ.Α 00-8231.0099 και τίτλο «Απόδοση λοιπών ασφαλιστικών 
εισφορών» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

13. Κ.Α 00-8232.0001 και τίτλο «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 
10375» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, κατά 3.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

14. Κ.Α 00-8241.0001 και τίτλο «Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για 
την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ» προϋπολογισμού δαπάνης 340.000€, 
κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 

15. Κ.Α 00-8241.0002 και τίτλο «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 
δανείων της EUROBANK ERGASIA ( πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.000€, κατά 100.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

16. Κ.Α 00-8242.0001 και τίτλο «Απόδοση συνδρομών Συλλόγου Μ.Ο. & 
Συμβασ.» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

17. Κ.Α 00-8242.0006 και τίτλο «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, κατά 12.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου 
στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.600.000€, κατά 270.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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2. Κ.Α 00-8221.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 00-8223.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων 
ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.» προϋπολογισμού δαπάνης 700.000€, κατά 150.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 00-8231.0003 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.500.000€, κατά 160.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6142.0016 και τίτλο «Δημιουργία ιστοσελίδας για την τουριστική 
προβολή της νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Πρόκειται για πολυετή δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 24.000 
ευρώ). 

2. Κ.Α 70-6142.0017 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για το τουριστικό 
μάρκετινγκ και ανάπτυξη του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Τουριστικής Ανάπτυξης (Πρόκειται για πολυετή δαπάνη συνολικού 
προϋπολογισμού 24.000 ευρώ). 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  2.076.490,05€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 814.836,74€και το τελικό αποθεματικό είναι  
1.261.653,31€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο λαμβάνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
κ.Τηλέμαχος Καμπούρης ο οποίος προτείνει στο Σώμα  την αλλαγή  ενός 
κωδικού  και συγκεκριμένα: στην υπ΄αρ. 440/2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στην παράγραφο "ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ", εγγράφηκε εκ παραδρομής  στον Αύξοντα Αριθμό 16, ο 
Κωδικός Εσόδου  ΚΑ 4141.0002 αντί του ορθού 4142.0001. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

ΕΣΟΔΑ 202.072.422,75 

ΕΞΟΔΑ 200.810.769,44 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.261.653,31 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,  τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018)  και του άρθρου 93  του 
Ν.3463/2006, την πρόταση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Τηλέμαχου 
Καμπούρη  η οποία έγινε αποδεκτή από το Σώμα, και με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Σώματος (σε σύνολο 37 παρόντων μελών ψήφισαν «υπέρ»  
οι 27),  
  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

  

Απόντες  κατά την ψηφοφορία ήταν: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ.Κ.Πότσος, ο Αντιπρόεδρος κ. Σ.Διακοσταματίου και οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Τσουρούτης, Α.Πάλλας, Μ. Χριστοδούλου, Γ. Πόκκιας   

και Γ.Σαρικάς, ήτοι επτά (7). 

«Υπέρ» ψήφισαν: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Καρίκης, Σ. Δράκος, Ι. 

Ιατρίδης,    Ι. Καμπούρης, Τ. Καμπούρης, Ν. Καραμαρίτης, Σ. Καραταπάνης, Κ. 

Καρίκης,         Τ. Κιαχαγιά-Μαγιόγλου, Α. Κολιάδης, Α. Κωνσταντίνος, Β. Μανέττας,                     

Β. Παπαοικονόμου, Γ. Πατσάης, Ε. Πάττα-Αποστολίδη, Η. Πετρίδης, Μ. Σείτης,     

Μ. Σοκορέλος, Α. Σπανός-Παπαγιάννης, Κ. Ταρασλιάς, Γ. Τριάντος, Δ. Τσίκκης,     

Ν. Φλοσκάκης, Σ. Χριστοδούλου, Δ. Κρητικός, Δ. Ιωσήφ, Π. Προυσάλογλου, ήτοι 

είκοσι επτά (27) 

«Παρών» ψήφισαν: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ. Φ. Χατζηδιάκος, Ν. Γιαννάς,         

Δ. Ζανεττούλλης, Ε. Καζούλης. Σ. Καλαθενός, Δ. Καρατζιάς, Μ. Καφετζής,             

Ι. Κορωναίος, Μ. Παλαιολόγου, Μ. Σταυρής, ήτοι δέκα (10) 

 

Εγκρίνει την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, την τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος του Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 440/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει 

ως εξής: 

 
ΜΕΡΟΣ Α’ 
 
                                             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1326.0002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν Αιγαίου 
για επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών 
διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» προϋπολογισμού  δαπάνης 570.000 €, κατά 
570.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για το έργο με ΚΑ 30-7311.0006 και τίτλο 
«Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών 
διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"», εκ παραδρομής γράφτηκε στο Τεχνικό 
πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2019, ως χρηματοδότηση η 
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προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ, αντί των ιδίων πόρων. Η σύμβαση του έργου 
ολοκληρώθηκε και για την οικονομική τακτοποίηση του, πρέπει να δοθεί 
χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους. 
2. Κ.Α 1321.0081 και τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας 
Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 395.000,00€, κατά 34.100€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. Έγινε ισόποση μείωση στον ΚΑ 61-7341.0028 
3. Κ.Α 1321.0007 και τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 86.660€, κατά 85.660€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Έγινε ισόποση μείωση στον ΚΑ 69-7341.0007 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1321.0002 και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 195.000€, κατά 22.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.(ΑΔΑ Ανακατανομής 
πιστώσεων στο ΠΔΕ 2019: 6ΚΦ77ΛΞ-Π7Ν) Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  
Κ.Α. 64-7341.0002 

 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3123 και τίτλο «Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)» προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στους  Κ.Α. 64-7333.0024,   64-7333.0025,  64-7333.0026  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6012.0006 και τίτλο «Εκλογική αποζημίωση δημοτικών υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 105.090€, κατά 130€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
2. Κ.Α 10-6042.0006 και τίτλο «Εκλογική αποζημίωση δημοτικών υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.575€, κατά 260€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
3. Κ.Α 10-6615.0001.0003 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 
ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 66.000€, κατά 44.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
4. Κ.Α 30-6661.0002.0001 και τίτλο «Χρώματα – μονωτικά Δήμου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 26.129,65€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών.  
5. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου 
για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» προϋπολογισμού 
δαπάνης 570.000,00€, κατά 250.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  
6. Κ.Α 30-7333.0016 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καλλιθέας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, κατά 24.400,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  
7. Κ.Α 61-7341.0028 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού νέου βρεφονηπιακού 
σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
35.100€, κατά 34.100€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  
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8. Κ.Α 69-7341.0007 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστιοφόρου 
προωθητή γαιών και ενός (1) καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου 
εκσκαφέα» προϋπολογισμού δαπάνης 86.660€, κατά 85.660€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  
9. Κ.Α 70-7411.0002 και τίτλο «Ανάθεση Μελετών Εφαρμογής και Τεύχων 
Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών 
μνημείων και υπηρεσίας δόμησης. 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  00-6431.0011  και τίτλο «Προβολή και προώθηση της νήσου Ρόδου στα 
social media  και σε ηλεκτρονικές σελίδες» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού. (Πρόκειται για πολυετή δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 150.000 
ευρώ, το 2019 εγγράφεται ποσό 1000€ και το 2020 το ποσό των 149.000€). 
2. Κ.Α 00-6453.0018 και τίτλο «Λοιπές συνδρομές (Τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 14.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
3. Κ.Α  30-6661.0002.0002  και τίτλο «Χρώματα- μονωτικά Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
4. Κ.Α  30-6661.0002.0003  και τίτλο «Χρώματα- μονωτικά Δ.Ε. Πεταλουδών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
5. Κ.Α 30-6661.0002.0004  και τίτλο «Χρώματα- μονωτικά Δ.Ε. Καμείρου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
6. Κ.Α 30-7413.0003  και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
"Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς έως την Νέα 
Μαρίνα Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.400€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
7. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης για 
την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.039.850€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Γραφείου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών μνημείων και υπηρεσίας δόμησης. 
-Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αποτελεί τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και θα πρέπει οι επενδυτικές δαπάνες τους να αποτυπώνονται στις 
νέες υπηρεσίες (60-69), οπότε κατά συνέπεια θα πρέπει να μηδενιστεί ο Κ.Α. 70-
7411.0002 της ζητούμενης δαπάνης (Ο οποίος είχε αρχικά εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους) και να εγγραφεί σε νέο 
Κ.Α. των υπηρεσιών (60-69) 
Το έσοδο εγγράφηκε με την υπ΄αρ. 692/2019 απόφαση του Δ.Σ., στον Κ.Α 
1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το πρόγραμμα 
"Φιλόδημος ΙΙ"» προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850€ (ΑΔΑ Εντολής 
Χρηματοδότησης: 65ΞΟ465ΧΘ7-ΕΡΥ).  
8. Κ.Α 64-7333.0024 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Σορωνής 
στις Τ.Κ. Φανών- Καλαβάρδων της δημοτικής ενότητας Καμείρου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
9. Κ.Α 64-7333.0025 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Μονολίθου 
- Σιαννών -  Αγίου Ισιδώρου της Δ.Ε. Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 
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10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
10. Κ.Α 64-7333.0026 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. 
Κατταβιάς - Λαχανιάς - Μεσαναγρού - Βατίου - Γενναδίου της Δημοτικής Ενότητας 
Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
11. Κ.Α 70-6671.0007  και τίτλο «Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού 
(Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 5.479,65€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 
12. Κ.Α 70-6233.0011.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών. 
13. Κ.Α 70-6233.0011.0006  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 €, κατά 80.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.   
2. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €, κατά 10.000,00 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   
3. Κ.Α 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.330.000,00 €, κατά 50.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Δ.Ο.Π.   
4. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 €, κατά 30.000,00 €, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου 
Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα & Επιχειρηματικότητας.    
5. Κ.Α  10-6063.0004  και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας 
& Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.553,24€, κατά   624,06€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
6. Κ.Α  10-6022.0006  και τίτλο «Εκλογική αποζημίωση δημοτικών υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 31.620€, κατά 390€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
7. Κ.Α  10-6422.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, κατά 5.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
8. Κ.Α 10-6615.0001.0001  και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 44.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
9. Κ.Α 15-6063.0004  και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας 
& Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» 
προϋπολογισμού δαπάνης 25.021,20€, κατά   375,30€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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10. Κ.Α 15-6481.0006  και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού 
σχολείου(catering)» προϋπολογισμού δαπάνης 63.399,96€, κατά 500€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
11. Κ.Α  30-6063.0004  και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής 
προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» 
προϋπολογισμού δαπάνης 107.528,84€, κατά   1.537,38€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
12. Κ.Α  64-7341.0002  και τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 195.000€, κατά 22.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
 
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 10.360.746,68€, κατά  47.058,64€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 47.058,64€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών.  
2. Κ.Α 20-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & 
Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017», 
προϋπολογισμού δαπάνης 292.745,28€, κατά 29.258,64€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 
παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 104.609,66€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 47.058,64€ 
 
Αναμόρφωση Κ.Α. Μισθοδοσίας 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 50-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής 
Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης 870.636,00€, κατά 870.636,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
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2. Κ.Α 50-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 217.664€, κατά 217.664€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
Aύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 00-6053.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 49.507,80€, κατά 3.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 00-6121.0001 και τίτλο «Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και 
προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
531.696,48€, κατά 20.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των 
Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» προϋπολογισμού δαπάνης 
66.862,48€, κατά 2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού -
Οικονομικού» προϋπολογισμού δαπάνης 4.619.339,40€, κατά 40.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 10-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου Χρόνου               » προϋπολογισμού δαπάνης 871.497,84€, κατά 
35.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 10-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.800,00€, κατά 2.400€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών.  
7. Κ.Α. 15-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 699.379,28€, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α. 15-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαιου 
Αορίστου χρόνου              » προϋπολογισμού δαπάνης 768.218,64€, κατά 14.500 
€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α. 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 194.742,96€, κατά 5.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α. 35-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 123.336,48€, κατά 15.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α. 35-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 31.663,56€, κατά 4.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α. 40-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 
πολεοδομίας» προϋπολογισμού δαπάνης  644.107,08€, κατά 15.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α. 40-6021.0001  και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης  98.599,68€, κατά  5.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
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14. Κ.Α. 40-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης  24.709,08€, κατά 1.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α. 45-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 128.915,52€, κατά 4.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α. 45-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης 21.787,40€, κατά 500€  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α. 45-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 19.225,56€, κατά 500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α. 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής - παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.150.000,00€, 
κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. Προϋπολογισμού, προκειμένου να καταβληθεί η μισθοδοσία του προσωπικού.  
19. Κ.Α. 70-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» 
προϋπολογισμού δαπάνης  2.288.164,44€, κατά 100.000 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
20.  Κ.Α. 70-6021.0001 και τίτλο «Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών 
Δ/νσεων» προϋπολογισμού δαπάνης  422.852,52€, κατά 45.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
21.  Κ.Α. 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού 
Λοιπών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 394.609,48 €, κατά  12.000 €  με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
22.  Κ.Α.  70-6052.0001   και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης  118.710€, κατά 12.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
 
-Οι ανωτέρω εγγραφές πιστώσεων είναι απαραίτητες για την κάλυψη της ετήσιας 
δαπάνης των αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες προήλθαν: Από 
την μισθολογική ωρίμανση των κλιμακίων, από διάφορες αναδρομικές αποδοχές, 
από την επιστροφή υπαλλήλων από τις άδειες άνευ αποδοχών, από μετατάξεις 
προσωπικού σε ανώτερες κατηγορίες, από μετατάξεις προσωπικού από άλλους 
δημόσιους φορείς. 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4124.0008 «Τέλη χαρτοσήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 
20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 4131.0001 «Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 850.000€, κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 4131.0002 «Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, 
κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 4131.0005 «Εισφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο μηχανικών)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€, κατά 100.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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5. Κ.Α 4131.0008 «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 58.000€, 
κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 4131.0011 «Εισφορά στο ΤΑΝ (ΝΟΜΙΚΩΝ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000€, κατά 5.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 4131.0022 «Εισφορά στο Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, 
κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 4131.0024 «Ειδική εισφορά  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%» προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000€, κατά 60.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 4131.0028 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ΟΑΕΔ 2% (Αορίστου 
χρόνου)» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, κατά 45.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 4131.0030 «Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 
250.000€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 4131.0031 «Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, 
κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 4131.0099 «Λοιπές ασφαλιστικές εισφορών» προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
13. Κ.Α 4132.0001 «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, κατά 3.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 4141.0001 «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ 
& Δ.» προϋπολογισμού δαπάνης 340.000€, κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 4141.0002 «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000€, κατά 100.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 4142.0001 «Συνδρομές Συλλόγου - ΑΠΕΡΓΙΕΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 4142.0006 «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  
Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 12.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4111.0001 «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.600.000,0€, κατά 270.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 4121.0001 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.600.000,0€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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3. Κ.Α 4123.0001 «Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών 
κλπ» προϋπολογισμού δαπάνης 700.000,0€, κατά 150.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 4131.0003 «Εισφορά στο Ι.Κ.Α.» προϋπολογισμού δαπάνης 4.500.000€, 
κατά 160.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 
 

   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8224.0008 και τίτλο «Τέλη χαρτοσήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 
20.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 00-8231.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - ΤΕΑΔΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 850.000€, κατά 80.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 00-8231.0002 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 00-8231.0005 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο 
μηχανικών)» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000€, κατά 100.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
5. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 58.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
6. Κ.Α 00-8231.0011 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΑΝ(ΝΟΜΙΚΩΝ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, κατά 5.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
7. Κ.Α 00-8231.0022 και τίτλο «Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού δαπάνης 
30.000€, κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
8. Κ.Α 00-8231.0024 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000€, κατά 60.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
9. Κ.Α 00-8231.0028 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης  υπέρ 
ΟΑΕΔ 2% (Αορίστου χρόνου)» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, κατά 
45.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
10. Κ.Α 00-8231.0030 και τίτλο «Απόδοση  σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 250.000€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
11. Κ.Α 00-8231.0031 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
12. Κ.Α 00-8231.0099 και τίτλο «Απόδοση λοιπών ασφαλιστικών εισφορών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 8.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
13. Κ.Α 00-8232.0001 και τίτλο «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 10375» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000€, κατά 3.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
14. Κ.Α 00-8241.0001 και τίτλο «Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την 
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ» προϋπολογισμού δαπάνης 340.000€, κατά 
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80.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
15. Κ.Α 00-8241.0002 και τίτλο «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 
δανείων της EUROBANK ERGASIA ( πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 300.000€, κατά 100.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
16. Κ.Α 00-8242.0001 και τίτλο «Απόδοση συνδρομών Συλλόγου Μ.Ο. & 
Συμβασ.» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
17. Κ.Α 00-8242.0006 και τίτλο «Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, 
κατά 12.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.600.000€, κατά 
270.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 00-8221.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 00-8223.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
επαγγελματιών κ.λ.π.» προϋπολογισμού δαπάνης 700.000€, κατά 150.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 00-8231.0003 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.500.000€, κατά 160.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 630.000€ 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 

    ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 70-6142.0016 και τίτλο «Δημιουργία ιστοσελίδας για την τουριστική 
προβολή της νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Πρόκειται για πολυετή δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 24.000 
ευρώ). 
2. Κ.Α 70-6142.0017 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για το τουριστικό μάρκετινγκ 
και ανάπτυξη του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Πρόκειται για πολυετή δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 24.000 
ευρώ). 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι  2.076.490,05€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά 814.836,74€ και το τελικό αποθεματικό είναι  1.261.653,31€ 
 
 
 
 
 
 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

    
202.072.422,75 

 
ΕΞΟΔΑ 

    
200.810.769,44               

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

1.261.653,31 

  

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 
 

 


