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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  29/01/2020  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 03/29-01-2020    Αριθ. Απόφασης:  006/2020 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 29η Ιανουαρίου του  2020  ημέρα  Τετάρτη       και ώρα 
18.30 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. 2/3543/24.01.2020 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: 
1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –Αντιδήμαρχος 26.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ- 
   Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
 Αντιδήμαρχος 

32.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 33.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
 10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 
Αντιδήμαρχος 

34.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

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

Επικεφαλής παράταξης 
 «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

  
 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 41.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

42.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
    
22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  
25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
2.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 
3.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

6.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
Επίσης παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα 
Κυριακή Νικολαϊδου, καθώς και η Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Ρόδου, κα Μάνθα Ζιώγου.  
 
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.  
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Γεώργιος Σαρικάς και Γεώργιος Πόκκιας, αποχώρησαν 
από τη Συνεδρίαση, μετά το πέρας της Ενημέρωσης από τον Δήμαρχο κ.Αντώνη 
Καμπουράκη και τους κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & 
Δημοτικούς Συμβούλους. 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ.Αγαπητός Πάλλας και Δημήτριος Καρατζιάς,  αποχώρησαν μετά τη συζήτηση 
και λήψη απόφασης του 14ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης το οποίο 
συζητήθηκε πρώτο.  
 

Θ Ε Μ Α 1ο: Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2020, Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με αριθμό 009/2020. 
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Ο Αντιδήμαρχος  κ. Τηλέμαχος Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 009/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής η  οποία έχει ως εξής:   

 

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. 
Καμπουράκης, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του τμήματος 
προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/3817/24-1-
2020, η οποία έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

Έχοντας υπόψη: 

 1) 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). 

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

3) Την υπ΄αρ. 2250/20-01-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου περί επικύρωσης του προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ: 69ΣΓΟΡ1Ι - 
5Ε8) 

4) Την ΚΥΑ 130433 (ΦΕΚ 4749/23-12-2019) περί χρηματοδότησης δημοσίων 
επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 

5) Το γεγονός ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού 2020 ψηφίστηκε με την υπ΄. 
αρ. 473/13-12-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΠ9ΞΩ1Ρ-2ΑΓ), 
προγενέστερα της ανωτέρω ΚΥΑ και δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη τα 
αναγραφόμενα της σχετικά με την χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων,  
προβαίνουμε στις κάτωθι εγγραφές στον προϋπολογισμό: 
 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 (ΑΔΑ: 69ΣΓΟΡ1Ι-5Ε8) 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1321.0008 και τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 40.000,00€, κατά 30.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 64-7341.0008 
2. Κ.Α 1321.0009 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο», 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, κατά 90.000,00€ με μεταφορά ίσου 



4 

 

ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 61-
7341.0002 
3. Κ.Α 1322.0005 και τίτλο «Αποκατάσταση Κτηρίου Ροδιακής 'Επαυλης και 
Ανάπλαση Κήπου», προϋπολογισμού δαπάνης 750.000,00€, κατά 400.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στους 
Κ.Α. εξόδου 69-7326.0002 και 69-7331.0001 
4. Κ.Α 1322.0006 και τίτλο «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη 
Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 250.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 69-
7326.0003  
5. Κ.Α 1322.0011 και τίτλο «Επισκευή και αναβάθμιση δημοτικών παιδικών 
σταθμών Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€, κατά 
200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση 
στον Κ.Α. εξόδου 60-7331.0001 
6. Κ.Α 1328.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 366.686€, κατά 226.976€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 64-7341.0001 
7. Κ.Α 1328.0002 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-
2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)», προϋπολογισμού δαπάνης 
423.648,69€, κατά 35.079,04€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0013 
8. Κ.Α 1328.0006 και τίτλο «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ 
στις παραλίες Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 163.797,80€, κατά 
16.379,78 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση 
στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0014  
9. Κ.Α 1328.0105 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου.              », προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00€, κατά 
150.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση 
συνολική μείωση στους Κ.Α. εξόδου 60-7341.0008 και 60-7341.0016  
10. Κ.Α 1328.0106 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 89.000€, κατά 
39.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση 
στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0010 
11. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
136.500,00€, κατά 36.500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου              60-7341.0011 
12. Κ.Α 1328.0108 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα 
Ρομά», προϋπολογισμού δαπάνης 403.440€, κατά 102.177,15€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 60-
7341.0012 
13. Κ.Α 1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το πρόγραμμα 
"Φιλόδημος ΙΙ"», προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850,00€, κατά 727.895,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στους 
Κ.Α. εξόδου 61-7411.0002 και                              64-7331.0001 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 64-7341.0008 και τίτλο «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 30.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0008 
2. Κ.Α 61-7341.0002 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, κατά 90.000,00€ με μεταφορά ίσου 
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ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0009 
3. Κ.Α 69-7326.0002 και τίτλο «Ανάπλαση Κήπου Ροδιακής Έπαυλης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€, κατά 200.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0005 
4. Κ.Α 69-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€, κατά 200.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0005 
5. Κ.Α 69-7326.0003 και τίτλο «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 250.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0006 
6. Κ.Α 60-7331.0001 και τίτλο «Επισκευή και αναβάθμιση δημοτικών παιδικών 
σταθμών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€, κατά  
200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0011 
7. Κ.Α 64-7341.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 366.686€, κατά 226.976€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. 
εσόδου 1328.0001 
8. Κ.Α 60-7341.0013 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 
2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)» προϋπολογισμού δαπάνης 
423.648,69€, κατά 35.079,04€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0002 
9. Κ.Α 60-7341.0014 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ σε 
παραλίες του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 163.797,80€, κατά  
16.379,78€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0006 
10. Κ.Α 60-7341.0008 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 140.500,00€, κατά 
76.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0105 
11. Κ.Α 60-7341.0009 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου - Μίσθωμα.» προϋπολογισμού δαπάνης 49.500,00€, 
κατά 3.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0105 
12. Κ.Α 60-7341.0016 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου - Υπηρεσίες φύλαξης» προϋπολογισμού δαπάνης 
80.000,00€, κατά 70.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. 
εσόδου 1328.0105 
13. Κ.Α 60-7341.0010 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
89.000€, κατά 39.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον  Κ.Α. εσόδου 
1328.0106 
14.  Κ.Α 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
136.500€, κατά 36.500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
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έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0107 
15. Κ.Α 60-7341.0012 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα 
Ρομά» προϋπολογισμού δαπάνης 403.440,00€, κατά 102.177,15€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0108 
16. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης 
για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.700.000,00€, κατά  660.150,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  (Το εναπομένον ποσό των 
1.039.850,00€ υπάρχει στο χρηματικό υπόλοιπο του 2019). Έγινε ισόποση 
συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0010 
17. Κ.Α 64-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων νέας αγοράς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 379.700,00€, κατά 67.745,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Το 
εναπομένον ποσό των 311.955,00€ είναι ίσο με το 30% της κατανομής του 2019 
(30%Χ1.039.850 = 311.955,00€)) Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. 
εσόδου 1322.0010 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΟΥ 
 Στο προϋπολογισμό του 2020 εγγράψαμε στο σκέλος των εσόδων τον ΚΑ 3123 
με τίτλο     «Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)» 
ποσού 868.000€. 
Με τη με αρ. πρωτ. 44057/10-6-2019 (6ΟΒ4465ΧΘ7-Μ6Π) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Ρόδου»,  προϋπολογισμού 1.800.500,00€, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με 
ποσό χρηματοδότησης 868.000,00€.  
Σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, η χρηματοδότηση του έργου 
πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του 
Δ. Ρόδου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από 
πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
Με τη με αρ. 3690/3/27-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΡ5Φ469ΗΗ7-62Ξ) απόφαση του Δ.Σ. του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων εγκρίθηκε η χορήγηση και οι όροι 
επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δ. Ρόδου, συνολικού ποσού € 
868.000,00,  ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του 
έργου. Με τη με αρ. 738/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΧΣΩ1Ρ-ΟΚΦ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο Δήμος Ρόδου αποδέχθηκε τους όρους του εν λόγω επενδυτικού 
τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μετά τη 
διενέργεια του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας  και την έκδοση της με αρ. 
849/2019 θετικής πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη 
συμμόρφωσή μας με την επισήμανση που τίθεται σ’ αυτήν, θα πραγματοποιηθεί 
άμεσα η υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.  
 Είναι απαραίτητη η διατήρηση της εγγραφής των 868.000€ στο ΚΑ εσόδου 
3123 για το οικονομικό έτος 2020, επειδή:  
α) Το έργο πρέπει να υλοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 
(44057/10-6-2019 απόφαση ένταξης-Τεχνικό Δελτίου Έργου) και σύμφωνα με 
τους όρους του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (ΚΥΑ 30595/2019) και του 
δανειστικού συμβολαίου να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό κατά τη λήξη του 
προγράμματος. 
β) Σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο το έργο θα υλοποιηθεί με τρία 
υποέργα (χρονικής διάρκειας 12 μηνών το καθένα) με ενδεικτική χρονική 
κατανομή του προϋπολογισμού τους 1.440.400€ το έτος 2020 και αποπληρωμή το 
2021. 



7 

 

γ) Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και το χρηματοδοτικό σχέδιο της 
πράξης,  πρώτα θα απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος (868.000€) και 
στη συνέχεια ο Δήμος θα συμβάλλει με ιδίους πόρους ύψους 932.500,00 €. 
δ) Θα δημοπρατηθούν άμεσα και τα 3 υποέργα της πράξης και θα 
συμβασιοποιηθούν εντός του έτους. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 430.600,00€ κατά  10.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 10.000,00€ 
Εισαγωγή πιστώσεων  
1. Κ.Α. 0239.0001  και τίτλο «Πρόσοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης» 
προϋπολογισμού δαπάνης  9.000€,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου.  
2. Κ.Α. 2119.0021  και τίτλο «Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή 
ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 10.000,00€ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
1. Κ.Α 1321.0017 και τίτλο «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 48.800€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση 
εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0017 
2. Κ.Α 1328.0026 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ.  Σορωνής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση 
εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 61-7341.0001 
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 1323.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών 
Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.500,00€, κατά 2.976,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση 
εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 70-6142.0001 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000€, κατά 1.200.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 10-7518.0001 και τίτλο «Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα» προϋπολογισμού δαπάνης 316.009,94€, κατά 123.243,88€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 15-7135.0024 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής 
χαράς σε Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 
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δαπάνης 15.000€, κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 00-6495.0022 και τίτλο «Δαπάνες (Γενικά έξοδα) για το έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.120,00€, κατά 1.360,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
αύξηση στον Κ.Α. 70-6117.0001 
 
Εισαγωγή Πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6117.0014 και τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης 
και διαχείρισης» προϋπολογισμού δαπάνης 23.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 00-6117.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 00-6117.0016 και τίτλο «Υπηρεσίες επιστασίας νέας αγοράς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 23.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 00-6117.0017 και τίτλο «Υπηρεσίες φωτογραφικής κάλυψης 
δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
5. Κ.Α 00-6131.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών με τίτλο κτήσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
6. Κ.Α 10-6142.0003 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για συμμόρφωση 
με τα διαλαμβανόμενα στον GDPR 2016/679 κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 
7. Κ.Α 10-6142.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ρύθμισης router Microtik» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  
8. Κ.Α 10-6142.0016 και τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δημοτολογίου - 
Ληξιαρχείου» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  
9. Κ.Α 10-6262.0001  και τίτλο «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 
10. Κ.Α 10-6266.0007  και τίτλο «Συντήρηση λογισμικού Panda Fusion» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.676,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 
11. Κ.Α 10-7134.0003 και τίτλο «Τηλεπικοινωνιακό υλικό» προϋπολογισμού 
δαπάνης 49.999,28€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών. 
12. Κ.Α 10-7135.0015 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου για την 
στέγαση e-kep» προϋπολογισμού δαπάνης 16.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 
13. Κ.Α 15-6473.0001 και τίτλο «Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας Δημόσιων και Διεθνών 
Σχέσεων. 
14. 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. 
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15. 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. 
16. 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. 
17. 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. 
18. 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. 
19. 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. 
20. 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. 
21. Κ.Α 30-6662.0018.0005  και τίτλο «Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. Αρχαγγέλου 
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
6.715,34€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
22. 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. 
23. 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. 
24. 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. 
25. 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. 
26. 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. 
27. 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. 
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28. Κ.Α 30-7135.0010 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινών 
σηματοδοτών στη συμβολή των οδών Γ. Παπανικολάου, Ηρώων Πολυτεχνείου και 
Κώ.» προϋπολογισμού δαπάνης 24.700€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
29. Κ.Α 30-7413.0030 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 
«Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Παχύς Άμμος στο Φαληράκι»» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.440€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
30. Κ.Α 30-7413.0031 και τίτλο «Υδραυλική Μελέτη: «Οριοθέτηση και διευθέτηση 
ρέματος Παχύς Άμμος στο Φαληράκι»» προϋπολογισμού δαπάνης 31.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
31. Κ.Α  35-6692.0002 και τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.202,34       €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
32. Κ.Α 60-7341.0017 και τίτλο «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 48.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
33. Κ.Α 61-7341.0001 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής» 
προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
34. Κ.Α 70-6142.0001  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για 
το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 2.976,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 
35. Κ.Α  70-6264.0003 και τίτλο «Επισκευή ελαστικών, οχημάτων και 
μηχανημάτων 2018-2019» προϋπολογισμού δαπάνης 1.755,84€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
36. Κ.Α 70-6264.0006 και τίτλο «Συντήρηση μηχανημάτων ελεγχόμενης 
στάθμευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
1. Κ.Α 00-6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, κατά 9.800€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος 
Επικοινωνίας Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων. 
2. Κ.Α  00-6711.0001  και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.222.440€, κατά 270.367,83€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
(Ευρίσκεται στο χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης 2019). 
3. Κ.Α 10-6266.0003 και τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Τεχνικών 
Έργων & Χρονοπαρουσίας Προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000€, κατά 
1.500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πληροφορικής. 
4. Κ.Α 10-6612.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, κατά 19.578,56€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
5. Κ.Α 10-6613.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000€, κατά 139.960,91€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
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6. Κ.Α 10-6614.0001.0001 και τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 24.084,55€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
7. Κ.Α  10-6615.0001.0001 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€, κατά 20.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
8. Κ.Α  10-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
9. Κ.Α  15-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
10. Κ.Α  15-6643.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσιμων για θέρμανση και φωτισμό 
(Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 2.690,88€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
11. Κ.Α 15-6481.0006 και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού 
σχολείου(catering)» προϋπολογισμού δαπάνης 11.346,00€, κατά 15.500,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
12. Κ.Α 20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 297.000€, κατά 107.768,91€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
13. Κ.Α  30-6276.0001  και τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€, κατά 11.115,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
14. Κ.Α  30-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 230.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
15. Κ.Α  30-6672.0002  και τίτλο «Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 8.946,66,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
16. Κ.Α 35-6262.0011 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε.ΑΦΑΝΤΟΥ  
(κλαδέμα υπολοίπων ευκαλύπτων Κολυμπίων, βοτανίσματα πάρκων, 
ερεισμάτων)» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00€, κατά 93.815,40€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α  35-6672.0002  και τίτλο «Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 10.507,90€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
18. Κ.Α  40-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης  30.000€, κατά  
300€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
19. 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.   
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20. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού  δαπάνης 
60.000€, κατά 43.853,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  
21. Κ.Α 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής - παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.223.667,85€, 
κατά 230.400,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής. (Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το 
οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί και με ιδίους πόρους του Δήμου). 
22. Κ.Α 60-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΑΜΚΕ 
για την πράξη «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000€, κατά 56.949,32€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Α.Μ.Κ.Ε.  
(50.000€ αφορά την κατανομή έτους 2020 και 56.949,32 € ευρίσκονται στο ταμειακό 
αποθεματικό 
στον Κ.Α. 5124 τα οποία δεν έχουν αποδοθεί.) 
23. Κ.Α  70-6117.0001  και τίτλο «'Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 500€, 
κατά 1.360€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών. 
24. Κ.Α  70-6641.0001  και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 
400.000,00€, κατά 125.013,61€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
25. Κ.Α  70-6671.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης       60.000€, κατά 9.011,69€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
26. Κ.Α 70-6672.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ελαστικών λοιπών 
μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, κατά 9.011,69€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
27. Κ.Α 70-6672.0002  και τίτλο «Ανταλακτικά λοιπών μηχανημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 103.379,27€, κατά 40.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
1.  Ο Κ.Α  00-6431.0011  και τίτλο «Προβολή και προώθηση της νήσου Ρόδου 
στα social media  και σε ηλεκτρονικές σελίδες» προϋπολογισμού δαπάνης 
149.000€, μετονομάζεται σε «Τουριστική προβολή και προώθηση της νήσου 
Ρόδου στα social media  και σε ηλεκτρονικές σελίδες» και αυξάνεται κατά 1.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 
παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά  500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 500€ 
 
 
Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α  20-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 500€ 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου 
(Βοήθεια στο σπίτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000€, κατά 10.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής. 
2. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
(Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 55.000€, κατά 2.500€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 12.500€ 
Εγγραφή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  15-6612.0003 και τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης για το πρόγραμμα 
Βοήθεια στο σπίτι 2020» προϋπολογισμού δαπάνης 6.250€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. 
2. Κ.Α  15-6641.0003 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για το πρόγραμμα Βοήθεια 
στο σπίτι 2020» προϋπολογισμού δαπάνης 6.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 12.500€ 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.492.000,00€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται 
κατά 869.954,15€ και το τελικό αποθεματικό είναι 622.045,85€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ     
201.846.738,16 

ΕΞΟΔΑ 
    
201.224.692,31               

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ           
622.045,85       

 
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.: 2/3817/21-1-2020 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, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος 
και οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω: 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 (ΑΔΑ: 69ΣΓΟΡ1Ι-5Ε8) 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0008 και τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 40.000,00€, κατά 30.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 64-7341.0008 

2. Κ.Α 1321.0009 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο», 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, κατά 90.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 61-
7341.0002 

3. Κ.Α 1322.0005 και τίτλο «Αποκατάσταση Κτηρίου Ροδιακής 'Επαυλης και 
Ανάπλαση Κήπου», προϋπολογισμού δαπάνης 750.000,00€, κατά 400.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στους 
Κ.Α. εξόδου 69-7326.0002 και 69-7331.0001 

4. Κ.Α 1322.0006 και τίτλο «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη 
Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 250.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 69-
7326.0003  

5. Κ.Α 1322.0011 και τίτλο «Επισκευή και αναβάθμιση δημοτικών παιδικών 
σταθμών Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€, κατά 
200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση 
στον Κ.Α. εξόδου 60-7331.0001 

6. Κ.Α 1328.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 366.686€, κατά 226.976€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 64-7341.0001 

7. Κ.Α 1328.0002 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-
2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)», προϋπολογισμού δαπάνης 
423.648,69€, κατά 35.079,04€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0013 

8. Κ.Α 1328.0006 και τίτλο «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ 
στις παραλίες Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 163.797,80€, κατά 
16.379,78 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση 
στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0014  

9. Κ.Α 1328.0105 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου.              », προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00€, κατά 
150.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση 
συνολική μείωση στους Κ.Α. εξόδου 60-7341.0008, 60-7341.0009 και 60-
7341.0016  
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10. Κ.Α 1328.0106 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 89.000€, κατά 
39.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση 
στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0010 

11. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
136.500,00€, κατά 36.500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου              60-7341.0011 

12. Κ.Α 1328.0108 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα 
Ρομά», προϋπολογισμού δαπάνης 403.440€, κατά 102.177,15€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 60-
7341.0012 

13. Κ.Α 1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το πρόγραμμα 
"Φιλόδημος ΙΙ"», προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850,00€, κατά 727.895,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στους 
Κ.Α. εξόδου 61-7411.0002 και                              64-7331.0001 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 64-7341.0008 και τίτλο «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 30.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0008 

2. Κ.Α 61-7341.0002 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, κατά 90.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0009 

3. Κ.Α 69-7326.0002 και τίτλο «Ανάπλαση Κήπου Ροδιακής Έπαυλης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€, κατά 200.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0005 

4. Κ.Α 69-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€, κατά 200.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0005 

5. Κ.Α 69-7326.0003 και τίτλο «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 250.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0006 

6. Κ.Α 60-7331.0001 και τίτλο «Επισκευή και αναβάθμιση δημοτικών παιδικών 
σταθμών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€, κατά  
200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0011 

7. Κ.Α 64-7341.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 366.686€, κατά 226.976€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. 
εσόδου 1328.0001 

8. Κ.Α 60-7341.0013 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 
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2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)» προϋπολογισμού δαπάνης 
423.648,69€, κατά 35.079,04€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0002 

9. Κ.Α 60-7341.0014 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ σε 
παραλίες του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 163.797,80€, κατά  
16.379,78€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0006 

10. Κ.Α 60-7341.0008 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 140.500,00€, κατά 
76.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0105 

11. Κ.Α 60-7341.0009 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου - Μίσθωμα.» προϋπολογισμού δαπάνης 49.500,00€, 
κατά 3.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0105 

12. Κ.Α 60-7341.0016 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου - Υπηρεσίες φύλαξης» προϋπολογισμού δαπάνης 
80.000,00€, κατά 70.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. 
εσόδου 1328.0105 

13. Κ.Α 60-7341.0010 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
89.000€, κατά 39.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον  Κ.Α. εσόδου 
1328.0106 

14.  Κ.Α 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
136.500€, κατά 36.500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0107 

15. Κ.Α 60-7341.0012 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα 
Ρομά» προϋπολογισμού δαπάνης 403.440,00€, κατά 102.177,15€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0108 

16. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης 
για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.700.000,00€, κατά  660.150,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  (Το εναπομένον ποσό των 
1.039.850,00€ υπάρχει στο χρηματικό υπόλοιπο του 2019). Έγινε ισόποση 
συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0010 

17. Κ.Α 64-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων νέας αγοράς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 379.700,00€, κατά 67.745,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Το 
εναπομένον ποσό των 311.955,00€ είναι ίσο με το 30% της κατανομής του 2019 
(30%Χ1.039.850 = 311.955,00€)) Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. 
εσόδου 1322.0010 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΟΥ 
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 Στο προϋπολογισμό του 2020 εγγράψαμε στο σκέλος των εσόδων τον ΚΑ 3123 
με τίτλο     «Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)» 
ποσού 868.000€. 

Με τη με αρ. πρωτ. 44057/10-6-2019 (6ΟΒ4465ΧΘ7-Μ6Π) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Ρόδου»,  προϋπολογισμού 1.800.500,00€, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με 
ποσό χρηματοδότησης 868.000,00€.  

Σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, η χρηματοδότηση του έργου 
πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του 
Δ. Ρόδου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από 
πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Με τη με αρ. 3690/3/27-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΡ5Φ469ΗΗ7-62Ξ) απόφαση του Δ.Σ. του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων εγκρίθηκε η χορήγηση και οι όροι 
επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δ. Ρόδου, συνολικού ποσού € 
868.000,00,  ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του 
έργου. Με τη με αρ. 738/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΧΣΩ1Ρ-ΟΚΦ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο Δήμος Ρόδου αποδέχθηκε τους όρους του εν λόγω επενδυτικού 
τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μετά τη 
διενέργεια του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας  και την έκδοση της με αρ. 
849/2019 θετικής πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη 
συμμόρφωσή μας με την επισήμανση που τίθεται σ’ αυτήν, θα πραγματοποιηθεί 
άμεσα η υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.  

 Είναι απαραίτητη η διατήρηση της εγγραφής των 868.000€ στο ΚΑ εσόδου 
3123 για το οικονομικό έτος 2020, επειδή:  

α) Το έργο πρέπει να υλοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 
(44057/10-6-2019 απόφαση ένταξης-Τεχνικό Δελτίου Έργου) και σύμφωνα με 
τους όρους του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (ΚΥΑ 30595/2019) και του 
δανειστικού συμβολαίου να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό κατά τη λήξη του 
προγράμματος. 

β) Σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο το έργο θα υλοποιηθεί με τρία 
υποέργα (χρονικής διάρκειας 12 μηνών το καθένα) με ενδεικτική χρονική 
κατανομή του προϋπολογισμού τους 1.440.400€ το έτος 2020 και αποπληρωμή το 
2021. 

γ) Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και το χρηματοδοτικό σχέδιο της 
πράξης,  πρώτα θα απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος (868.000€) και 
στη συνέχεια ο Δήμος θα συμβάλλει με ιδίους πόρους ύψους 932.500,00 €. 

δ) Θα δημοπρατηθούν άμεσα και τα 3 υποέργα της πράξης και θα 
συμβασιοποιηθούν εντός του έτους. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 430.600,00€ κατά  10.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 10.000,00€ 

 



18 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0239.0001  και τίτλο «Πρόσοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης» 
προϋπολογισμού δαπάνης  9.000€,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου.  

2. Κ.Α. 2119.0021  και τίτλο «Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή 
ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 10.000,00€ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0017 και τίτλο «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 48.800€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση 
εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0017 

2. Κ.Α 1328.0026 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ.  Σορωνής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση 
εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 61-7341.0001 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1323.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών 
Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.500,00€, κατά 2.976,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση 
εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 70-6142.0001 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000€, κατά 1.200.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 10-7518.0001 και τίτλο «Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα» προϋπολογισμού δαπάνης 316.009,94€, κατά 123.243,88€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 15-7135.0024 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής 
χαράς σε Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.000€, κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 00-6495.0022 και τίτλο «Δαπάνες (Γενικά έξοδα) για το έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.120,00€, κατά 1.360,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
αύξηση στον Κ.Α. 70-6117.0001 

Εισαγωγή Πιστώσεων 
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1. Κ.Α 00-6117.0014 και τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης 
και διαχείρισης» προϋπολογισμού δαπάνης 23.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 00-6117.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 00-6117.0016 και τίτλο «Υπηρεσίες επιστασίας νέας αγοράς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 23.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 00-6117.0017 και τίτλο «Υπηρεσίες φωτογραφικής κάλυψης 
δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

5. Κ.Α 00-6131.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών με τίτλο κτήσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α 10-6142.0003 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για συμμόρφωση 
με τα διαλαμβανόμενα στον GDPR 2016/679 κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 

7. Κ.Α 10-6142.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ρύθμισης router Microtik» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  

8. Κ.Α 10-6142.0016 και τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δημοτολογίου - 
Ληξιαρχείου» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  

9. Κ.Α 10-6262.0001  και τίτλο «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 

10. Κ.Α 10-6266.0007  και τίτλο «Συντήρηση λογισμικού Panda Fusion» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.676,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 

11. Κ.Α 10-7134.0003 και τίτλο «Τηλεπικοινωνιακό υλικό» προϋπολογισμού 
δαπάνης 49.999,28€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών. 

12. Κ.Α 10-7135.0015 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου για την 
στέγαση e-kep» προϋπολογισμού δαπάνης 16.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 

13. Κ.Α 15-6473.0001 και τίτλο «Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας Δημόσιων και Διεθνών 
Σχέσεων. 

14. 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. 

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

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Κ.Α 30-6662.0018.0005  και τίτλο «Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. Αρχαγγέλου 
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
6.715,34€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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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27. 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. 

28. Κ.Α 30-7135.0010 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινών 
σηματοδοτών στη συμβολή των οδών Γ. Παπανικολάου, Ηρώων Πολυτεχνείου και 
Κώ.» προϋπολογισμού δαπάνης 24.700€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

29. Κ.Α 30-7413.0030 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 
«Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Παχύς Άμμος στο Φαληράκι»» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.440€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

30. Κ.Α 30-7413.0031 και τίτλο «Υδραυλική Μελέτη: «Οριοθέτηση και διευθέτηση 
ρέματος Παχύς Άμμος στο Φαληράκι»» προϋπολογισμού δαπάνης 31.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

31. Κ.Α  35-6692.0002 και τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.202,34       €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

32. Κ.Α 60-7341.0017 και τίτλο «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 48.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 

33. Κ.Α 61-7341.0001 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής» 
προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

34. Κ.Α 70-6142.0001  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για 
το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 2.976,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 

35. Κ.Α  70-6264.0003 και τίτλο «Επισκευή ελαστικών, οχημάτων και 
μηχανημάτων 2018-2019» προϋπολογισμού δαπάνης 1.755,84€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

36. Κ.Α 70-6264.0006 και τίτλο «Συντήρηση μηχανημάτων ελεγχόμενης 
στάθμευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, κατά 9.800€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος 
Επικοινωνίας Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων. 

2. Κ.Α  00-6711.0001  και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.222.440€, κατά 270.367,83€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
(Ευρίσκεται στο χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης 2019). 

3. Κ.Α 10-6266.0003 και τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Τεχνικών 
Έργων & Χρονοπαρουσίας Προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000€, κατά 
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1.500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πληροφορικής. 

4. Κ.Α 10-6612.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, κατά 19.578,56€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 

5. Κ.Α 10-6613.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000€, κατά 139.960,91€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

6. Κ.Α 10-6614.0001.0001 και τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 24.084,55€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

7. Κ.Α  10-6615.0001.0001 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€, κατά 20.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 

8. Κ.Α  10-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 

9. Κ.Α  15-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 

10. Κ.Α  15-6643.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσιμων για θέρμανση και φωτισμό 
(Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 2.690,88€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 

11. Κ.Α 15-6481.0006 και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού 
σχολείου(catering)» προϋπολογισμού δαπάνης 11.346,00€, κατά 15.500,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 

12. Κ.Α 20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 297.000€, κατά 107.768,91€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

13. Κ.Α  30-6276.0001  και τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€, κατά 11.115,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

14. Κ.Α  30-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 230.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 

15. Κ.Α  30-6672.0002  και τίτλο «Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 8.946,66,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
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16. Κ.Α 35-6262.0011 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε.ΑΦΑΝΤΟΥ  
(κλαδέμα υπολοίπων ευκαλύπτων Κολυμπίων, βοτανίσματα πάρκων, 
ερεισμάτων)» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00€, κατά 93.815,40€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α  35-6672.0002  και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 10.507,90€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 

18. Κ.Α  40-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης  30.000€, κατά  
300€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 

19. 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.   

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

21. Κ.Α 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής - παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.223.667,85€, 
κατά 230.400,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής. (Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το 
οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί και με ιδίους πόρους του Δήμου). 

22. Κ.Α 60-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΑΜΚΕ 
για την πράξη «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000€, κατά 56.949,32€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Α.Μ.Κ.Ε.  

(50.000€ αφορά την κατανομή έτους 2020 και 56.949,32 € ευρίσκονται στο ταμειακό 
αποθεματικό 

στον Κ.Α. 5124 τα οποία δεν έχουν αποδοθεί.) 

23. Κ.Α  70-6117.0001  και τίτλο «'Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 500€, 
κατά 1.360€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών. 

24. Κ.Α  70-6641.0001  και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 
400.000,00€, κατά 125.013,61€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

25. Κ.Α  70-6671.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης       60.000€, κατά 9.011,69€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

26. Κ.Α 70-6672.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ελαστικών λοιπών 
μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, κατά 9.011,69€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
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27. Κ.Α 70-6672.0002  και τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 103.379,27€, κατά 40.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1.  Ο Κ.Α  00-6431.0011  και τίτλο «Προβολή και προώθηση της νήσου Ρόδου 
στα social media  και σε ηλεκτρονικές σελίδες» προϋπολογισμού δαπάνης 
149.000€, μετονομάζεται σε «Τουριστική προβολή και προώθηση της νήσου 
Ρόδου στα social media  και σε ηλεκτρονικές σελίδες» και αυξάνεται κατά 1.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού. 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 
παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά  500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 500€ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  20-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 500€ 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου 
(Βοήθεια στο σπίτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000€, κατά 10.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής. 

2. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
(Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 55.000€, κατά 2.500€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 12.500€ 

Εγγραφή πιστώσεων 

1. Κ.Α  15-6612.0003 και τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης για το πρόγραμμα 
Βοήθεια στο σπίτι 2020» προϋπολογισμού δαπάνης 6.250€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. 

2. Κ.Α  15-6641.0003 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για το πρόγραμμα Βοήθεια 
στο σπίτι 2020» προϋπολογισμού δαπάνης 6.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 12.500€ 

 



25 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.492.000,00€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, μειώνεται 
κατά 869.954,15€ και το τελικό αποθεματικό είναι 622.045,85€ 

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

ΕΣΟΔΑ 201.846.738,16 

ΕΞΟΔΑ 201.224.692,31 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 622.045,85 

Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, 
όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση. 
   
 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, 
κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

• Την αρ. 009/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

• Τις διατάξεις του άρθρου 67  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 , 

• Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος ήτοι: 

Παρόντες: τριάντα οκτώ (38) 

Απόντες: πέντε (5)     

«Υπέρ» ψήφισαν τριάντα έξι (36) 

«Κατά» ψήφισαν δύο (2), ο επικεφαλής  της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Καλετός Πότσος και ο Δημοτικός Σύμβουλος              

κ. Κωνσταντίνος Τσουρούτης  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 

Εγκρίνει την  Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την τροποποίηση 

του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2020 που 

έχει ως ακολούθως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 009/2020 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 
  
 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 (ΑΔΑ: 69ΣΓΟΡ1Ι-5Ε8) 
΅ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1321.0008 και τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 40.000,00€, κατά 30.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 64-7341.0008 



26 

 

2. Κ.Α 1321.0009 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο», 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, κατά 90.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 61-
7341.0002 
3. Κ.Α 1322.0005 και τίτλο «Αποκατάσταση Κτηρίου Ροδιακής 'Επαυλης και 
Ανάπλαση Κήπου», προϋπολογισμού δαπάνης 750.000,00€, κατά 400.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στους 
Κ.Α. εξόδου 69-7326.0002 και 69-7331.0001 
4. Κ.Α 1322.0006 και τίτλο «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη 
Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 250.000,00 € με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 69-
7326.0003  
5. Κ.Α 1322.0011 και τίτλο «Επισκευή και αναβάθμιση δημοτικών παιδικών 
σταθμών Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€, κατά 
200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση 
στον Κ.Α. εξόδου 60-7331.0001 
6. Κ.Α 1328.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 366.686€, κατά 226.976€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 64-7341.0001 
7. Κ.Α 1328.0002 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-
2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)», προϋπολογισμού δαπάνης 
423.648,69€, κατά 35.079,04€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 
Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0013 
8. Κ.Α 1328.0006 και τίτλο «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ 
στις παραλίες Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 163.797,80€, κατά 
16.379,78 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση 
στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0014  
9. Κ.Α 1328.0105 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου.              », προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00€, κατά 
150.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση 
συνολική μείωση στους Κ.Α. εξόδου 60-7341.0008, 60-7341.0009 και 60-
7341.0016  
10. Κ.Α 1328.0106 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 89.000€, κατά 
39.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση 
στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0010 
11. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
136.500,00€, κατά 36.500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου              60-7341.0011 
12. Κ.Α 1328.0108 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα 
Ρομά», προϋπολογισμού δαπάνης 403.440€, κατά 102.177,15€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εξόδου 60-
7341.0012 
13. Κ.Α 1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το πρόγραμμα 
"Φιλόδημος ΙΙ"», προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850,00€, κατά 727.895,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στους 
Κ.Α. εξόδου 61-7411.0002 και                              64-7331.0001 
 

         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 64-7341.0008 και τίτλο «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, κατά 30.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0008 
2. Κ.Α 61-7341.0002 και τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο» 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, κατά 90.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1321.0009 
3. Κ.Α 69-7326.0002 και τίτλο «Ανάπλαση Κήπου Ροδιακής Έπαυλης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€, κατά 200.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0005 
4. Κ.Α 69-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€, κατά 200.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0005 
5. Κ.Α 69-7326.0003 και τίτλο «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 250.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0006 
6. Κ.Α 60-7331.0001 και τίτλο «Επισκευή και αναβάθμιση δημοτικών παιδικών 
σταθμών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€, κατά  
200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0011 
7. Κ.Α 64-7341.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 366.686€, κατά 226.976€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. 
εσόδου 1328.0001 
8. Κ.Α 60-7341.0013 και τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 
2018-2019 -Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5029377)» προϋπολογισμού δαπάνης 
423.648,69€, κατά 35.079,04€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0002 
9. Κ.Α 60-7341.0014 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ σε 
παραλίες του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 163.797,80€, κατά  
16.379,78€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0006 
10. Κ.Α 60-7341.0008 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 140.500,00€, κατά 
76.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0105 
11. Κ.Α 60-7341.0009 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου - Μίσθωμα.» προϋπολογισμού δαπάνης 49.500,00€, 
κατά 3.500,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0105 
12. Κ.Α 60-7341.0016 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου - Υπηρεσίες φύλαξης» προϋπολογισμού δαπάνης 
80.000,00€, κατά 70.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. 
εσόδου 1328.0105 
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13. Κ.Α 60-7341.0010 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
89.000€, κατά 39.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον  Κ.Α. εσόδου 
1328.0106 
14.  Κ.Α 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
136.500€, κατά 36.500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0107 
15. Κ.Α 60-7341.0012 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα 
Ρομά» προϋπολογισμού δαπάνης 403.440,00€, κατά 102.177,15€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε 
ισόποση μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0108 
16. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης 
για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.700.000,00€, κατά  660.150,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  (Το εναπομένον ποσό των 
1.039.850,00€ υπάρχει στο χρηματικό υπόλοιπο του 2019). Έγινε ισόποση 
συνολική μείωση στον Κ.Α. εσόδου 1322.0010 
17. Κ.Α 64-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων νέας αγοράς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 379.700,00€, κατά 67.745,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Το 
εναπομένον ποσό των 311.955,00€ είναι ίσο με το 30% της κατανομής του 2019 
(30%Χ1.039.850 = 311.955,00€)) Έγινε ισόποση συνολική μείωση στον Κ.Α. 
εσόδου 1322.0010 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΟΥ 
 
 Στο προϋπολογισμό του 2020 εγγράψαμε στο σκέλος των εσόδων τον ΚΑ 3123 
με τίτλο     «Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)» 
ποσού 868.000€. 
Με τη με αρ. πρωτ. 44057/10-6-2019 (6ΟΒ4465ΧΘ7-Μ6Π) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Ρόδου»,  προϋπολογισμού 1.800.500,00€, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με 
ποσό χρηματοδότησης 868.000,00€.  
Σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, η χρηματοδότηση του έργου 
πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του 
Δ. Ρόδου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από 
πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
Με τη με αρ. 3690/3/27-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΡ5Φ469ΗΗ7-62Ξ) απόφαση του Δ.Σ. του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων εγκρίθηκε η χορήγηση και οι όροι 
επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δ. Ρόδου, συνολικού ποσού € 
868.000,00,  ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του 
έργου. Με τη με αρ. 738/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΧΣΩ1Ρ-ΟΚΦ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο Δήμος Ρόδου αποδέχθηκε τους όρους του εν λόγω επενδυτικού 
τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μετά τη 
διενέργεια του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας  και την έκδοση της με αρ. 
849/2019 θετικής πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη 
συμμόρφωσή μας με την επισήμανση που τίθεται σ’ αυτήν, θα πραγματοποιηθεί 
άμεσα η υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.  
 Είναι απαραίτητη η διατήρηση της εγγραφής των 868.000€ στο ΚΑ εσόδου 
3123 για το οικονομικό έτος 2020, επειδή:  
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α) Το έργο πρέπει να υλοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 
(44057/10-6-2019 απόφαση ένταξης-Τεχνικό Δελτίου Έργου) και σύμφωνα με 
τους όρους του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (ΚΥΑ 30595/2019) και του 
δανειστικού συμβολαίου να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό κατά τη λήξη του 
προγράμματος. 
β) Σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο το έργο θα υλοποιηθεί με τρία 
υποέργα (χρονικής διάρκειας 12 μηνών το καθένα) με ενδεικτική χρονική 
κατανομή του προϋπολογισμού τους 1.440.400€ το έτος 2020 και αποπληρωμή το 
2021. 
γ) Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και το χρηματοδοτικό σχέδιο της 
πράξης,  πρώτα θα απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος (868.000€) και 
στη συνέχεια ο Δήμος θα συμβάλλει με ιδίους πόρους ύψους 932.500,00 €. 
δ) Θα δημοπρατηθούν άμεσα και τα 3 υποέργα της πράξης και θα 
συμβασιοποιηθούν εντός του έτους. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 430.600,00€ κατά  10.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 10.000,00€ 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 0239.0001  και τίτλο «Πρόσοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης» 
προϋπολογισμού δαπάνης  9.000€,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου.  
2. Κ.Α. 2119.0021  και τίτλο «Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή 
ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 10.000,00€ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1321.0017 και τίτλο «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 48.800€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση 
εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0017 
2. Κ.Α 1328.0026 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ.  Σορωνής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση 
εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 61-7341.0001 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1323.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών 
Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.500,00€, κατά 2.976,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
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έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση 
εγγραφή στον Κ.Α. εξόδου 70-6142.0001 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000€, κατά 1.200.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 10-7518.0001 και τίτλο «Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα» προϋπολογισμού δαπάνης 316.009,94€, κατά 123.243,88€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 15-7135.0024 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής 
χαράς σε Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 15.000€, κατά 15.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 00-6495.0022 και τίτλο «Δαπάνες (Γενικά έξοδα) για το έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.120,00€, κατά 1.360,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση 
αύξηση στον Κ.Α. 70-6117.0001 
 
Εισαγωγή Πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6117.0014 και τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης 
και διαχείρισης» προϋπολογισμού δαπάνης 23.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 00-6117.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
3. Κ.Α 00-6117.0016 και τίτλο «Υπηρεσίες επιστασίας νέας αγοράς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 23.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 00-6117.0017 και τίτλο «Υπηρεσίες φωτογραφικής κάλυψης 
δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
5. Κ.Α 00-6131.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών με τίτλο κτήσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
6. Κ.Α 10-6142.0003 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για συμμόρφωση 
με τα διαλαμβανόμενα στον GDPR 2016/679 κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 
7. Κ.Α 10-6142.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ρύθμισης router Microtik» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  
8. Κ.Α 10-6142.0016 και τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δημοτολογίου - 
Ληξιαρχείου» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής.  
9. Κ.Α 10-6262.0001  και τίτλο «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 
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10. Κ.Α 10-6266.0007  και τίτλο «Συντήρηση λογισμικού Panda Fusion» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.676,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 
11. Κ.Α 10-7134.0003 και τίτλο «Τηλεπικοινωνιακό υλικό» προϋπολογισμού 
δαπάνης 49.999,28€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. προμηθειών. 
12. Κ.Α 10-7135.0015 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου για την 
στέγαση e-kep» προϋπολογισμού δαπάνης 16.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 
13. Κ.Α 15-6473.0001 και τίτλο «Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας Δημόσιων και Διεθνών 
Σχέσεων. 
14. 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. 
15. 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. 
16. 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. 
17. 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. 
18. 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. 
19. 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. 
20. 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. 
21. Κ.Α 30-6662.0018.0005  και τίτλο «Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. Αρχαγγέλου 
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης 
6.715,34€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
22. 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. 
23. 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. 
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24. 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. 
25. 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. 
26. 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. 
27. 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. 
28. Κ.Α 30-7135.0010 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινών 
σηματοδοτών στη συμβολή των οδών Γ. Παπανικολάου, Ηρώων Πολυτεχνείου και 
Κώ.» προϋπολογισμού δαπάνης 24.700€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
29. Κ.Α 30-7413.0030 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 
«Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Παχύς Άμμος στο Φαληράκι»» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.440€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
30. Κ.Α 30-7413.0031 και τίτλο «Υδραυλική Μελέτη: «Οριοθέτηση και διευθέτηση 
ρέματος Παχύς Άμμος στο Φαληράκι»» προϋπολογισμού δαπάνης 31.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
31. Κ.Α  35-6692.0002 και τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.202,34       €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
32. Κ.Α 60-7341.0017 και τίτλο «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 48.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
33. Κ.Α 61-7341.0001 και τίτλο «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής» 
προϋπολογισμού δαπάνης 90.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
34. Κ.Α 70-6142.0001  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για 
το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 2.976,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης. 
35. Κ.Α  70-6264.0003 και τίτλο «Επισκευή ελαστικών, οχημάτων και 
μηχανημάτων 2018-2019» προϋπολογισμού δαπάνης 1.755,84€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
36. Κ.Α 70-6264.0006 και τίτλο «Συντήρηση μηχανημάτων ελεγχόμενης 
στάθμευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000€, κατά 9.800€ με μεταφορά ίσου 
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ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος 
Επικοινωνίας Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων. 
2. Κ.Α  00-6711.0001  και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.222.440€, κατά 270.367,83€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
(Ευρίσκεται στο χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης 2019). 
3. Κ.Α 10-6266.0003 και τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Τεχνικών 
Έργων & Χρονοπαρουσίας Προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000€, κατά 
1.500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πληροφορικής. 
4. Κ.Α 10-6612.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, κατά 19.578,56€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
5. Κ.Α 10-6613.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000€, κατά 139.960,91€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
6. Κ.Α 10-6614.0001.0001 και τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 24.084,55€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
7. Κ.Α  10-6615.0001.0001 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€, κατά 20.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
8. Κ.Α  10-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
9. Κ.Α  15-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
10. Κ.Α  15-6643.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσιμων για θέρμανση και φωτισμό 
(Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 2.690,88€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
11. Κ.Α 15-6481.0006 και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού 
σχολείου(catering)» προϋπολογισμού δαπάνης 11.346,00€, κατά 15.500,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
12. Κ.Α 20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 297.000€, κατά 107.768,91€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
13. Κ.Α  30-6276.0001  και τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€, κατά 11.115,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
14. Κ.Α  30-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 230.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
15. Κ.Α  30-6672.0002  και τίτλο «Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 8.946,66,00€ με 
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μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
16. Κ.Α 35-6262.0011 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε.ΑΦΑΝΤΟΥ  
(κλαδέμα υπολοίπων ευκαλύπτων Κολυμπίων, βοτανίσματα πάρκων, 
ερεισμάτων)» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00€, κατά 93.815,40€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α  35-6672.0002  και τίτλο «Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, κατά 10.507,90€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
18. Κ.Α  40-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης  30.000€, κατά  
300€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών. 
19. 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.   
20. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 
επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού  δαπάνης 
60.000€, κατά 43.853,40€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  
21. Κ.Α 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής - παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.223.667,85€, 
κατά 230.400,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής. (Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το 
οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί και με ιδίους πόρους του Δήμου). 
22. Κ.Α 60-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΑΜΚΕ 
για την πράξη «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000€, κατά 56.949,32€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Α.Μ.Κ.Ε.  
(50.000€ αφορά την κατανομή έτους 2020 και 56.949,32 € ευρίσκονται στο ταμειακό 
αποθεματικό 
στον Κ.Α. 5124 τα οποία δεν έχουν αποδοθεί.) 
23. Κ.Α  70-6117.0001  και τίτλο «'Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την 
πιστοποίηση δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 500€, 
κατά 1.360€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. προμηθειών. 
24. Κ.Α  70-6641.0001  και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 
400.000,00€, κατά 125.013,61€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
25. Κ.Α  70-6671.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης       60.000€, κατά 9.011,69€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
26. Κ.Α 70-6672.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ελαστικών λοιπών 
μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, κατά 9.011,69€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
27. Κ.Α 70-6672.0002  και τίτλο «Ανταλακτικά λοιπών μηχανημάτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 103.379,27€, κατά 40.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
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1.  Ο Κ.Α  00-6431.0011  και τίτλο «Προβολή και προώθηση της νήσου Ρόδου 
στα social media  και σε ηλεκτρονικές σελίδες» προϋπολογισμού δαπάνης 
149.000€, μετονομάζεται σε «Τουριστική προβολή και προώθηση της νήσου 
Ρόδου στα social media  και σε ηλεκτρονικές σελίδες» και αυξάνεται κατά 1.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τουρισμού. 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Μείωση πιστώσεων 
1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 
παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά  500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 500€ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  20-6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, κατά 
500€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
προμηθειών 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 500€ 
 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου 
(Βοήθεια στο σπίτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000€, κατά 10.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής. 
2. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
(Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 55.000€, κατά 2.500€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 12.500€ 
 
 
Εγγραφή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α  15-6612.0003 και τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης για το πρόγραμμα 
Βοήθεια στο σπίτι 2020» προϋπολογισμού δαπάνης 6.250€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. 
2. Κ.Α  15-6641.0003 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για το πρόγραμμα Βοήθεια 
στο σπίτι 2020» προϋπολογισμού δαπάνης 6.250€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 12.500€ 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.492.000,00€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται 
κατά 869.954,15€ και το τελικό αποθεματικό είναι 622.045,85€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 
201.846.738,16 

ΕΞΟΔΑ 201.224.692,31 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 622.045,85 

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Σ.ΙΩΣΗΦ 

 


