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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  27/12/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 24/27-12-2019    Αριθ. Απόφασης:  945/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 27η Δεκεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 20.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/70671/23.12.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 65,  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: 
 27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 1. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-  Αντιδήμαρχος  
 7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  33.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

34.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  
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.  

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

42.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –Αντιδήμαρχος 
(δικ/νος) 

4.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 
3.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 6.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 
Επίσης παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου 
κα. Κυριακή Νικολαϊδου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τρεις  (43), ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  
 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Αγαπητός Πάλλας απεχώρησαν κατά τη διάρκεια της 
ενημέρωσης από το Δήμαρχο κ.Αντώνη Καμπουράκη και τους 
κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς 
Συμβούλους. 
 
 

Θ Ε Μ Α 1ο:  Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2019, 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 444/2019. 

Ο Αντιδήμαρχος  κ. Τηλέμαχος Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 444/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και τη συμπληρωματική αυτής,  με αριθ. 482/2019, οι  οποίες 
έχουν ως εξής:   
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Αριθμός Απόφασης 444/2019 

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 
με αρ. πρωτ. 2/67343/6-12-2019 η οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019. 

   Λαμβάνοντας υπόψη:   

  1. Το γεγονός ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2019 
δεν υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση για τις κατωτέρω δαπάνες όμως λόγω του 
κατεπείγοντος, βάσει του άρθρου 158 παρ. 7 του ν. 3463/2006 σε περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και 
εκτέλεσης έργων, όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία 
τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, 
συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου. 

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του ΠΔ 80/2016 κατά τις οποίες «Για τις 
δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της 
διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, 
ΔΙΑΣ κ.λπ.), αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση 
αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης της 
εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής 
ειδοποίησης ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του 
χρόνου εξόφλησής τους.», 

  εισηγούμαστε τις κάτωθι εγγραφές στον προϋπολογισμό του 2019:  
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  30-6262.0009.0002  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Καλλιθέας από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
2. Κ.Α  30-6262.0009.0003  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αφάντου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
3. Κ.Α  30-6262.0009.0004  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
4. Κ.Α  30-6262.0009.0005  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Λινδίων από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
5. Κ.Α  30-6262.0009.0006  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Νότιας Ρόδου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
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6. Κ.Α  30-6262.0009.0007  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Ιαλυσού από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
7. Κ.Α  30-6262.0009.0008  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Πεταλούδων από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
8. Κ.Α  30-6262.0009.0009  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
9. Κ.Α 30-6262.0009.0010  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Ατταβύρου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
10. Κ.Α 30-6233.0002.0002  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Καλλιθέας από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 29.450,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
11. Κ.Α 30-6233.0002.0004  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
επίστρωση αγροτικών δρόμων, απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών 
υλικών Δ.Ε. Αφάντου και                        Δ.Ε. Πεταλούδων από τις θεομηνίες.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 61.845,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
12. Κ.Α 30-6233.0002.0005  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Αρχαγγέλου από 
τις θεομηνίες.» προϋπολογισμού δαπάνης 51.150,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
13. Κ.Α 30-6233.0002.0007  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Ιαλυσού από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 4.030,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
14. Κ.Α 30-6233.0002.0009  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Καμείρου από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 36.704,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
15. Κ.Α 30-6233.0002.0010  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Ατταβύρου από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 49.662€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
16. Κ.Α  30-6662.0015.0004  και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Αφάντου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
35.901,78€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
17. Κ.Α  30-6662.0015.0005  και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Αρχαγγέλου για 
την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
23.651,14€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
18. Κ.Α  30-6662.0016.0004  και τίτλο «Σκυρόδεμα Δ.Ε. Αφάντου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.552,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
19. Κ.Α  30-6662.0016.0005  και τίτλο «Σκυρόδεμα Δ.Ε. Αρχαγγέλου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
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16.120,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
20. Κ.Α  30-6662.0017.0004  και τίτλο «Ασφαλτικά Δ.Ε. Αφάντου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
22.320,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
21. Κ.Α  30-6662.0017.0005  και τίτλο «Ασφαλτικά Δ.Ε. Αρχαγγέλου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
6.820,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
22. Κ.Α  30-6662.0018.0004  και τίτλο «Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. Αφάντου 
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
37.727,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
23. Κ.Α  30-6662.0018.0005  και τίτλο «Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.180,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.261.653,31€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά 469.112,92€ και το τελικό αποθεματικό είναι  792.540,39 € 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

 

 

 

 

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

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

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

• Την με αρ. πρωτ.: 2/67343/6-12-2019 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• Την με αρ.443/2019 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: 

 

ΕΣΟΔΑ 202.072.422,75 

ΕΞΟΔΑ 201.279.882,36 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 792.540,39 



6 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-6262.0009.0002  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Καλλιθέας από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

2. Κ.Α  30-6262.0009.0003  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αφάντου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

3. Κ.Α  30-6262.0009.0004  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

4. Κ.Α  30-6262.0009.0005  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Λινδίων από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

5. Κ.Α  30-6262.0009.0006  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Νότιας Ρόδου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

6. Κ.Α  30-6262.0009.0007  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Ιαλυσού από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

7. Κ.Α  30-6262.0009.0008  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Πεταλούδων από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

8. Κ.Α  30-6262.0009.0009  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

9. Κ.Α 30-6262.0009.0010  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Ατταβύρου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

10. Κ.Α 30-6233.0002.0002  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Καλλιθέας από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 29.450,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

11. Κ.Α 30-6233.0002.0004  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
επίστρωση αγροτικών δρόμων, απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών 
υλικών Δ.Ε. Αφάντου και                        Δ.Ε. Πεταλούδων από τις θεομηνίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 61.845,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 



7 

 

12. Κ.Α 30-6233.0002.0005  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Αρχαγγέλου από 
τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 51.150,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

13. Κ.Α 30-6233.0002.0007  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Ιαλυσού από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 4.030,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

14. Κ.Α 30-6233.0002.0009  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Καμείρου από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 36.704,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

15. Κ.Α 30-6233.0002.0010  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Ατταβύρου από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 49.662€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

16. Κ.Α  30-6662.0015.0004  και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Αφάντου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
35.901,78€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

17. Κ.Α  30-6662.0015.0005  και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Αρχαγγέλου για 
την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
23.651,14€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

18. Κ.Α  30-6662.0016.0004  και τίτλο «Σκυρόδεμα Δ.Ε. Αφάντου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.552,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

19. Κ.Α  30-6662.0016.0005  και τίτλο «Σκυρόδεμα Δ.Ε. Αρχαγγέλου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
16.120,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

20. Κ.Α  30-6662.0017.0004 και τίτλο «Ασφαλτικά Δ.Ε. Αφάντου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
22.320,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

21. Κ.Α  30-6662.0017.0005  και τίτλο «Ασφαλτικά Δ.Ε. Αρχαγγέλου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
6.820,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

22. Κ.Α  30-6662.0018.0004  και τίτλο «Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. Αφάντου 
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
37.727,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

23. Κ.Α  30-6662.0018.0005  και τίτλο «Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.180,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.261.653,31€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά 469.112,92€ και το τελικό αποθεματικό είναι  
792.540,39 € 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρωματική  Απόφαση Αριθμός 482/2019 

 
 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019. 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ). 

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

Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά 
επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης, θέματα  που αφορούν στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 
του Ν. 4257/2014, επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την 
κάτωθι εγγραφή των πιστώσεων: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0008 και τίτλο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Προώθηση της 
Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη (DEAR 
Programme)» προϋπολογισμού δαπάνης 26.238,08€, κατά 7.664,46€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 15-6474.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6515.0001 και τίτλο «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00€, κατά 7.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Λογιστηρίου.   

ΕΣΟΔΑ 202.072.422,75 

ΕΞΟΔΑ 201.279.882,36 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 792.540,39 
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2. Κ.Α 15-6474.0001 και τίτλο «Υλοποίηση της πράξης "Snapshot from the 
borders-Small towns facing the global challenges of Agenda 2030"  του προγρ. 
Προώθησης της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην 
Ευρώπη» προϋπολογισμού δαπάνης 26.238,08€, κατά 7.664,46 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   

3. Κ.Α 40-7413.0004 και τίτλο «2η τροποποιητική σύμβαση της μελέτης 
"Πολεοδομική μελέτη οικισμού Κρεμαστής Ρόδου"» προϋπολογισμού δαπάνης 
58.000,00 €, κατά 12.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.   

4. Κ.Α 60-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΑΜΚΕ 
για την πράξη «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» προϋπολογισμού δαπάνης 
81.999,68€, κατά 56.949,32€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Α.Μ.Κ.Ε.  

(81.999,68 € αφορά την κατανομή έτους 2019 και 56.949,32 € ευρίσκονται στο 
ταμειακό αποθεματικό στον Κ.Α. 5124 τα οποία δεν έχουν αποδοθεί.) 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  4131.0003  «Εισφορά στο Ι.Κ.Α.» προϋπολογισμού δαπάνης 4.660.000€, 
κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 
 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4111.0001 «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.870.000,0€, κατά 20.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4124.0003 «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 120.000,0€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 

        ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8231.0003 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ» προϋπολογισμού 
δαπάνης  4.660.000€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.870.000€, κατά 
20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
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4. Κ.Α 00-8224.0003 και τίτλο «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.261.653,31€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές της υπ΄αρ. 444/2019 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, μειώνεται κατά  545.062,24 € και το τελικό 
αποθεματικό είναι  716.591,07€ 

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

ΕΣΟΔΑ 202.080.087,21 

ΕΞΟΔΑ 201.363.496,14 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 716.591,07 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Βεατρίκης-Καλλιόπης Σέρβου) 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. 
Αντώνης Β. Καμπουράκης, κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/70377/20-12-2019 εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• 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, 
• Την με αρ. 481/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 
διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης»  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-6262.0009.0002  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Καλλιθέας από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

2. Κ.Α  30-6262.0009.0003  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αφάντου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
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3. Κ.Α  30-6262.0009.0004  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

4. Κ.Α  30-6262.0009.0005  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Λινδίων από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

5. Κ.Α  30-6262.0009.0006  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Νότιας Ρόδου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

6. Κ.Α  30-6262.0009.0007  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Ιαλυσού από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

7. Κ.Α  30-6262.0009.0008  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Πεταλούδων από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

8. Κ.Α  30-6262.0009.0009  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

9. Κ.Α 30-6262.0009.0010  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Ατταβύρου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

10. Κ.Α 30-6233.0002.0002  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Καλλιθέας από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 29.450,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

11. Κ.Α 30-6233.0002.0004  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
επίστρωση αγροτικών δρόμων, απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών 
υλικών Δ.Ε. Αφάντου και Δ.Ε. Πεταλούδων από τις θεομηνίες.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 61.845,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

12. Κ.Α 30-6233.0002.0005  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Αρχαγγέλου από 
τις θεομηνίες.» προϋπολογισμού δαπάνης 51.150,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

13. Κ.Α 30-6233.0002.0007  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Ιαλυσού από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 4.030,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

14. Κ.Α 30-6233.0002.0009  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Καμείρου από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 36.704,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
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15. Κ.Α 30-6233.0002.0010  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Ατταβύρου από τη 
θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 49.662€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

16. Κ.Α  30-6662.0015.0004  και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Αφάντου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
35.901,78€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

17. Κ.Α  30-6662.0015.0005  και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Αρχαγγέλου για 
την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
23.651,14€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

18. Κ.Α  30-6662.0016.0004  και τίτλο «Σκυρόδεμα Δ.Ε. Αφάντου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.552,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

19. Κ.Α  30-6662.0016.0005  και τίτλο «Σκυρόδεμα Δ.Ε. Αρχαγγέλου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
16.120,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

20. Κ.Α  30-6662.0017.0004  και τίτλο «Ασφαλτικά Δ.Ε. Αφάντου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
22.320,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

21. Κ.Α  30-6662.0017.0005  και τίτλο «Ασφαλτικά Δ.Ε. Αρχαγγέλου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
6.820,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

22. Κ.Α  30-6662.0018.0004  και τίτλο «Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. Αφάντου 
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
37.727,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

23. Κ.Α  30-6662.0018.0005  και τίτλο «Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.180,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0008 και τίτλο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Προώθηση της 
Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη (DEAR 
Programme)» προϋπολογισμού δαπάνης 26.238,08€, κατά 7.664,46€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 15-6474.0001 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 00-6515.0001 και τίτλο «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00€, κατά 7.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Λογιστηρίου.   

2. Κ.Α 15-6474.0001 και τίτλο «Υλοποίηση της πράξης "Snapshot from the 
borders-Small towns facing the global challenges of Agenda 2030"  του προγρ. 
Προώθησης της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην 
Ευρώπη» προϋπολογισμού δαπάνης 26.238,08€, κατά 7.664,46 €, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   

3. Κ.Α 40-7413.0004 και τίτλο «2η τροποποιητική σύμβαση της μελέτης 
"Πολεοδομική μελέτη οικισμού Κρεμαστής Ρόδου"» προϋπολογισμού δαπάνης 
58.000,00 €, κατά 12.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.   

4. Κ.Α 60-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΑΜΚΕ 
για την πράξη «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» προϋπολογισμού δαπάνης 
81.999,68€, κατά 56.949,32€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Α.Μ.Κ.Ε.  

(81.999,68 € αφορά την κατανομή έτους 2019 και 56.949,32 € ευρίσκονται στο 
ταμειακό αποθεματικό στον Κ.Α. 5124 τα οποία δεν έχουν αποδοθεί.) 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α  4131.0003  «Εισφορά στο Ι.Κ.Α.» προϋπολογισμού δαπάνης 4.660.000€, 
κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4111.0001 «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.870.000,0€, κατά 20.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4124.0003 «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα» προϋπολογισμού 
δαπάνης 120.000,0€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 

   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8231.0003 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ» προϋπολογισμού 
δαπάνης  4.660.000€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.870.000€, κατά 
20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
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4. Κ.Α 00-8224.0003 και τίτλο «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.261.653,31€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται κατά  545.062,24 € και το τελικό αποθεματικό είναι  
716.591,07€ 

 

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

ΕΣΟΔΑ 202.080.08,21 

ΕΞΟΔΑ 201.363.496,14 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 716.591,07 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 
• Τις ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,  
• 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 και με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος (σε σύνολο 41 παρόντων 
μελών ψήφισαν «υπέρ» οι 39), 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

  

Απόντες :Δύο (2) 

Υπέρ ψήφισαν τριάντα εννέα (39) δημοτικοί σύμβουλοι, ήτοι:  κ.κ. Α. Βυρίνης, Σ. 

Δράκος, Ι. Ιατρίδης,    Ι. Καμπούρης, Τ. Καμπούρης, Ν. Καραμαρίτης, Σ. 

Καραταπάνης, Κ. Καρίκης, Τ. Κιαχαγιά-Μαγιόγλου, Α. Κολιάδης, Α. Κωνσταντίνου, 

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

Μ. Σείτης, Μ. Σοκορέλος, Α. Σπανός-Παπαγιάννης, Π. Σταμάτης, Α. Στάμος,            

Κ. Ταρασλιάς, Γ. Τριάντος, Δ. Τσίκκης, Ν. Φλοσκάκης, Σ. Χριστοδούλου, Φ. 

Χατζηδιάκος, Ι. Αφεντούλης, Ν. Γιαννάς,  Ε. Καζούλης, Δ. Καρατζιάς, Μ. 

Καφετζής,   Ι. Κορωναίος, Μ. Παλαιολόγου, Γ. Πόκκιας, Μ. Σταυρής, Δ. Κρητικός, 

Δ. Ιωσήφ,   Π. Προυσάλογλου,  

Κατά ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, ήτοι: κ.κ. Κ. Πότσος, Κ. Τσουρούτης.              

 

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 444/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

καθώς και την υπ΄αριθ. 482/2019 συμπληρωματική αυτής, που αφορούν 

στην Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, την Τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2019, οι οποίες έχουν 

ως εξής:  
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  30-6262.0009.0002  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλλιθέας από θεομηνία» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
2. Κ.Α  30-6262.0009.0003  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αφάντου από θεομηνία» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
3. Κ.Α  30-6262.0009.0004  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου από θεομηνία» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
4. Κ.Α  30-6262.0009.0005  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λινδίων από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
5. Κ.Α  30-6262.0009.0006  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νότιας Ρόδου από θεομηνία» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
6. Κ.Α  30-6262.0009.0007  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ιαλυσού από θεομηνία» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
7. Κ.Α  30-6262.0009.0008  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Πεταλούδων από θεομηνία» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
8. Κ.Α  30-6262.0009.0009  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας 
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου από θεομηνία» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
9. Κ.Α 30-6262.0009.0010  και τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Ατταβύρου από θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
10. Κ.Α 30-6233.0002.0002  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Καλλιθέας 
από τη θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 29.450,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 



16 

 

11. Κ.Α 30-6233.0002.0004  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
επίστρωση αγροτικών δρόμων, απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  
φερτών υλικών Δ.Ε. Αφάντου και                        Δ.Ε. Πεταλούδων από τις 
θεομηνίες.» προϋπολογισμού δαπάνης 61.845,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
12. Κ.Α 30-6233.0002.0005  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Αρχαγγέλου 
από τις θεομηνίες.» προϋπολογισμού δαπάνης 51.150,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
13. Κ.Α 30-6233.0002.0007  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Ιαλυσού 
από τη θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 4.030,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
14. Κ.Α 30-6233.0002.0009  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Καμείρου 
από τη θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 36.704,00€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
15. Κ.Α 30-6233.0002.0010  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και  φερτών υλικών Δ.Ε. Ατταβύρου 
από τη θεομηνία» προϋπολογισμού δαπάνης 49.662€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
16. Κ.Α  30-6662.0015.0004  και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. Αφάντου 
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού 
δαπάνης 35.901,78€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
17. Κ.Α  30-6662.0015.0005  και τίτλο «Οικοδομικά υλικά Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 23.651,14€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
18. Κ.Α  30-6662.0016.0004  και τίτλο «Σκυρόδεμα Δ.Ε. Αφάντου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.552,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
19. Κ.Α  30-6662.0016.0005  και τίτλο «Σκυρόδεμα Δ.Ε. Αρχαγγέλου για 
την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού 
δαπάνης 16.120,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
20. Κ.Α  30-6662.0017.0004  και τίτλο «Ασφαλτικά Δ.Ε. Αφάντου για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
22.320,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
21. Κ.Α  30-6662.0017.0005  και τίτλο «Ασφαλτικά Δ.Ε. Αρχαγγέλου για 
την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού 
δαπάνης 6.820,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
22. Κ.Α  30-6662.0018.0004  και τίτλο «Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. 
Αφάντου για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 37.727,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
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23. Κ.Α  30-6662.0018.0005  και τίτλο «Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.180,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1323.0008 και τίτλο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Προώθηση της 
Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη (DEAR 
Programme)» προϋπολογισμού δαπάνης 26.238,08€, κατά 7.664,46€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 15-6474.0001 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6515.0001 και τίτλο «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00€, κατά 7.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Λογιστηρίου.   
2. Κ.Α 15-6474.0001 και τίτλο «Υλοποίηση της πράξης "Snapshot from the 
borders-Small towns facing the global challenges of Agenda 2030"  του 
προγρ. Προώθησης της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της 
Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη» προϋπολογισμού δαπάνης 26.238,08€, 
κατά 7.664,46 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   
3. Κ.Α 40-7413.0004 και τίτλο «2η τροποποιητική σύμβαση της μελέτης 
"Πολεοδομική μελέτη οικισμού Κρεμαστής Ρόδου"» προϋπολογισμού 
δαπάνης 58.000,00 €, κατά 12.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.   
4. Κ.Α 60-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με 
ΑΜΚΕ για την πράξη «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» προϋπολογισμού 
δαπάνης 81.999,68€, κατά 56.949,32€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Α.Μ.Κ.Ε.  
(81.999,68 € αφορά την κατανομή έτους 2019 και 56.949,32 € ευρίσκονται στο 
ταμειακό αποθεματικό 
στον Κ.Α. 5124 τα οποία δεν έχουν αποδοθεί.) 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α  4131.0003  «Εισφορά στο Ι.Κ.Α.» προϋπολογισμού δαπάνης 
4.660.000€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 
 
 
 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 4111.0001 «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 
έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.870.000,0€, κατά 
20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 4124.0003 «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα» 
προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,0€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 
 
 

      ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8231.0003 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ» 
προϋπολογισμού δαπάνης  4.660.000           €, κατά 30.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.870.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 00-8224.0003 και τίτλο «Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από 
μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά 10.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000€ 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.261.653,31€ και μετά από τις 
παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά  545.062,24 € και το τελικό 
αποθεματικό είναι  716.591,07€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα 
εξής ποσά: 
 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

202.080.087,21 

 
ΕΞΟΔΑ 

201.363.496,14 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

716.591,07 

                                                                 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     

 

     

 

 

 


