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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  28/02/2020  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 05/28-02-2020    Αριθ. Απόφασης: 032 /2020 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 28η Φεβρουαρίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή 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. 2/9740/24.02.2020 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 25. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

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

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

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

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  
 38. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

14.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

 40.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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15.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.  

16.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

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

17.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 42.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 19.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  
24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ  
(δικ/νος) 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 

3. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(δικ/νος) 

7.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

4. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ  
 
Παρόντες στη Συνεδρίαση είναι, η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου κα Μάνθα Ζιώγου 
και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λίνδου κ.Χρυσοβαλάντης Λάμπης.  
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ.Βασίλειος 
Υψηλάντης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  δύο (42), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετός Πότσος 
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Πόκκιας και Κωνσταντίνος Τσουρούτης,   
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 ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ.Αγαπητός Πάλλας, αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 1ου θέματος εκτός Ημερήσιας Διάταξης, που συζητήθηκε αμέσως μετά την  
ενημέρωση. 

 

Θ Ε Μ Α 01ο: Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2020, 
αρ.απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 35/2020. 
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Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Τηλέμαχος Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 35/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

 

  O Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης,  
έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 
Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 
2/9415/21-02-2020, η οποία έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  2020. 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄αρ. 55905/2019 ΚΥΑ μετά την λήξη της χρήσης 
2019 και έως το τέλος Φεβ και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί 
την 31.12.2019, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.  Ειδικότερα θα 
πρέπει να γίνει:  

1.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων Ι  (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 
2.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων ΙΙ  (ΚΑ 32) 
3.  Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 

 
1.Επαναυπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Εσόδων Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 

  Ο Δήμος επαναϋπολογίζει το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση 
την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον 
Π/Υ 2020 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που 
πραγματοποίησε συνολικά ο Δήμος στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 
2018 ή 2019. 
 Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα 
κατάρτισης του Π/Υ , στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της 
εκτέλεσης του έτους 2018 και το έτος 2019 κλείσει τελικά με χαμηλότερη 
εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος του 2018.  
   Παραθέτουμε πίνακα με οικονομικά στοιχεία:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι, ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2019 

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I. 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2018 
ΣΤΙΣ 31/12/2018 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2019 
ΣΤΙΣ 31/12/2019 

ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 
ΣΤΟ Π/Υ ΤΟΥ 2020 

01 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
984.013,17 1.066.468,63 1.000.000,00 

02 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
431.950,10 406.923,41 432.000,00 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

18.200.713,47 19.318.077,17 19.200.000,00 

04 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 

ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

8.507.009,66 8.658.177,65 7.267.000,00 
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05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 362.623,14 221.039,81 362.000,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 757.213,42 743.629,73 757.000,00 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0,00 0,00 0,00 

14 
ΔΩΡΕΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

0,00 0,00 0,00 

15 
ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ – ΠΡΟ/ΜΑ 

– ΠΑΡ/ΛΑ 
1.485.439,91 1.406.206,08 1.550.000,00 

16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 
2.305.834,79 1.777.879,27 2.305.000,00 

21 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - 
ΤΑΚΤΙΚΑ 

1.157.497,37 2.530.618,47 1.160.000,00 

22 

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- 
ΕΚΤΑΚΤΑ 

226.725,51 262.302,55 227.000,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ OMAΔΑΣ Ι. 
34.419.020,54 36.391.322,77 34.260.000,00 

Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2018 = 34.419.020,54 € 

Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2019 = 36.391.322,77 € 

Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2019> Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2018 
(36.391.322,77>34.419.020,54)   

Συνεπώς: Το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι = Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 
Ι έτους 2019=36.391.322,77€ 

 Το συνολικό άθροισμα των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 
2020 είναι 34.260.000,00  κατά συνέπεια παρέχεται η δυνατότητα για να γίνει 
αύξηση της ομάδας εσόδων Ι με ανώτατο όριο το ποσό του 2019 δηλαδή μέχρι 
του ποσού των 36.391.322,77€ 
 Ύστερα από τον παραπάνω επαναυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι 
προβαίνουμε στις κάτωθι αυξήσεις των ΚΑ εσόδων της ομάδας Ι προκειμένου 
αυτοί να είναι σε ρεαλιστικά επίπεδα.  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. ΚΑ 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 
1828/89).» προϋπολογισμού 19.063.000,00€ κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. ΚΑ 2111.0001 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού 400.000€ κατά 400.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. ΚΑ 2115 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.» 
προϋπολογισμού 250.000€ κατά 160.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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3. ΚΑ 2119.0009 και τίτλο «Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων» 
προϋπολογισμού 20.000€ κατά 80.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Από το κλείσιμο της ομάδας εσόδων Ι μεταφέρεται στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ποσό 740.000€              (Από το ποσό των 740.000€ στα έξοδα θα 
εξειδικευτεί το ποσό των 500.000€ που αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες 
προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός) 

2. Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

 Ο Δήμος εγγράφει στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με 
αυτά, επαναϋπολογίζει το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί 
στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική 
διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2020 για τους ΚΑΕ 32 και 85 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο 
Δήμος στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2018 και 2019. Στην περίπτωση, που το 
εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελάχιστου 
ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση 
του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2020 για τους ΚΑ Εσόδου 32 = 
67.747.036,19€ 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2020 για τους ΚΑ Εξόδου 85 (00-8511.0001 & 
20-8511.0001)  =65.000.000,00€ 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2018 : 2.632.535,50€ 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2019 : 4.645.151,08€ 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2019 > Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) 
εσόδων έτους 2018 

Συνεπώς το Ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ = Εισπράξεις στο 32 για το 2019 = 
4.645.151,08€ 

Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 =   64.044.716,31€ (Διαμόρφωση ΚΑΕ 32 με 
ημερομηνία 31/12/2019) 

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στους ΚΑ 85 = Πραγματικό ποσό 
στους ΚΑ 32 – Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στους ΚΑ 32=  64.044.716,31– 
4.645.151,08=  59.399.565,23€   

Επομένως: 

• Στους ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων του Π/Υ έτους 2020 πρέπει να γίνει συνολική 
μείωση=3.702.319,88€ 

(Εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 32 - Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 στις 
31/12/2019 =  67.747.036,19– 64.044.716,31=3.702.319,88€)              

 • Στους ΚΑ 85 εξόδων του Π/Υ έτους 2020, γίνεται μείωση ποσού 4.202.319,88€  

οπότε θα ισούται με 60.797.680,12€ (65.000.000 – 4.202.319,88) και το οποίο 
είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής 
(60.797.680,12>59.399.565,23)  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2020 για το ΚΑ Εσόδου 3211 = 6.917.605,46€ 
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Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2020 για το ΚΑ Εξόδου 20-8511.0001 = 
6.700.000,00€ 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2018:  225.908,28€ 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2019:  261.392,26€ 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2019 > Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2018 

Συνεπώς το Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στον ΚΑ 3211 για το έτος 2020 = 
261.392,26€ 

Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 = 6.324.830,31€ (Διαμόρφωση ΚΑ με 
ημερομηνία 31/12/2019) 

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στον ΚΑ 20-8511.0001 = 
Πραγματικό ποσό στον                  ΚΑ 3211 – Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στον ΚΑ 
3211 = 6.324.830,31 – 261.392,26= 6.063.438,05€      

 
Επομένως: 

• Στο ΚΑ 3211 εσόδου του Π/Υ έτους 2019 πρέπει να γίνει μείωση στο ποσό των 
592.775,15€ 

(Εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑ 3211 - Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 στις 
31/12/2019=  6.917.605,46 – 6.324.830,31€ = 592.775,15€) 

• Στον ΚΑ 20-8511.0001 εξόδου του Π/Υ έτους 2020  γίνεται επίσης ισόποση 
μείωση ποσού 592.775,15€, οπότε θα ισούται με 6.107.224,85€ (6.700.000 – 
592.775,15) και το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό 
εγγραφής (6.107.224,85 > 6.063.438,05)  

 Ύστερα από τον παραπάνω επαναυπολογισμό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 
προβαίνουμε στις κάτωθι αυξομειώσεις των ΚΑΕ 32 και 85: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 
προϋπολογισμού  6.917.605,46€, κατά 592.775,15€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 592.775,15€ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 6.700.000,00€, κατά 592.775,15€ με 
μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 592.775,15€ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.181.023,26€, κατά 183.309,30€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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2. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 855.071,95€, κατά 10.801,56€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 991.828,32 €, κατά 29.051,33€ με μεταφορά ίσου 
ποσού  στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
4. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.765.136,63€, κατά 246.407,90€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
5. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.282.178,75€, κατά 800.093,77€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
6. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.025.519,56€, κατά 103.406,23€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
7. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.185.793,35€, κατά 127.906,87€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
8. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 210.656,89 €, κατά 1.182,54€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1.502.159,50€ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.224.026,44€, κατά 48.539,01€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 
459.039,12€, κατά 8.526,63€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 277.597,69€, κατά 7.860,08€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης 
690.876,40€, κατά 109.982,57€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 668.302,56€, κατά 94.515,44€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.847.803,35€, κατά 456.922,08€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.443.057,29€, κατά 127.296,98€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.213.860,12€, κατά 82.362,87€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.518.440,46€, κατά 646.800,33€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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10. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 69.359,24€, κατά 561,33 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 289.105,88€, κατά 28.870,06€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
12. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  
1.220.184,32€, κατά 312.840,63€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
13. Κ.Α 3222.0007 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού 
καθαριότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 82.137,14€, κατά 39,10€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
14. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.738.463,18€, κατά 583,41€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
15. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 561.043,06€, κατά 147,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
16. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης    8.887.303,93 €, κατά 200.210,64€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
17. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις» 
προϋπολογισμού δαπάνης 953.709,36 €, κατά 96,15€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
18. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.024.401,14€, κατά  2.485.549,92€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  4.611.704,23€ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 58.300.000,00€, κατά 3.609.544,73€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
 
Συνοψίζοντας διαμορφώνεται ο κάτωθι πίνακας για τις επισφάλειες του Π/Υ 2020 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ Π/Υ 2020 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ (€) 

20-8511.0001 6.107.224,85 

                              00-8511.0001 54.690.455,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑ 85 60.797.680,12 
 

Από τον επαναυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ, μεταφέρεται στο 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 500.000 € 
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3. Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
  
Στον Π/Υ 2020, το συνολικό ποσό που προβλέφθηκε για το Χρηματικό 
Υπόλοιπο του Δήμου Ρόδου (δηλαδή το ποσό που θα μεταφερόταν από την 
χρήση 2019 στη χρήση 2020), είναι             Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 1/02-
01-2020 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας, το διαμορφωμένο 
Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου κατά τις 31/12/2019 που μεταφέρθηκε τελικά 
στην χρήση 2020 είναι 55.321.714,61€, αυξημένο κατά 7.321.714,61€ σε 
σχέση με το προϋπολογισθέν ποσό. Αναλυτικότερα παραθέτουμε τον παρακάτω 
πίνακα: 
 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 

5111.00
01 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

5.400.000,00 9.470.000,00 

5113 
χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 

6.948.282,00 7.200.000,00 

5119 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήμου 

24.301.718,00 23.690.304,14 

5121 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

1.100.000,00 35.779,04 

5122 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 
πιστώσεις προοριζόμενες για 
επενδυτικές δαπάνες 

7.000.000,00 9.396.430,53 

 
5123 

 

χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 

100.000,00 0,00 

5124 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 

650.000,00 1.580.743,08 

5129 
χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήμου 

2.500.000,00 3.948.457,82 

 ΣΥΝΟΛΟ 48.000.000,00 55.321.714,61 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προβαίνουμε στις κάτωθι αυξομειώσεις 
των ΚΑ εσόδων του χρηματικού υπολοίπου: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.301.718,00€, κατά 611.413,86€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 
την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.100.000,00€, κατά 1.064.220,96€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 5123 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 
την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, 
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κατά 100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5111.0002 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών υπηρεσίας Καθαριότητας 
& Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 860.657,91€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
(Προκειμένου να αποτυπωθούν ξεχωριστά οι απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας).  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5111.0001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.400.000,00€, κατά 3.209.342,09€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5113 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 6.948.282,00€, 
κατά 251.718,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 
(εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.000.000,00€, κατά 2.396.430,53€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
650.000,00€, κατά 930.743,08€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 
την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης  
2.500.000,00€, κατά 1.448.457,82€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Από την τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου, μεταφέρεται στο 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των  7.321.714,61€ 
 
4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
 
Η ανάγκη αναμόρφωσης όλων των ακόλουθων Κ.Α. δαπανών ΠΟΕ προέκυψε 
λόγω της αδυναμίας πρόβλεψης από τον μήνα Ιούλιο 2019 (μήνας κατάρτισης του 
σχεδίου Π/Υ 2020) των ακριβή ποσών των ανεξόφλητων δαπανών που θα 
προέκυπταν στις 31/12/2019, ανά Κ.Α. κατηγορίας δαπάνης και ανά υπηρεσία.  

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν α) τα ανωτέρω, β) τις προϋπολογισθείσες 
πιστώσεις του Π/Υ 2020 γ) τις ανεξόφλητες δαπάνες έως 31.12.2019  
 
Εισηγούμαστε την ακόλουθη αναμόρφωση: 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης   6.000,00€, κατά 136,20€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
23.000,00€, κατά    645,26€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
1.200.000,00€, κατά             201.546,82€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8116.0099 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€, κατά 12.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης   190.000,00€, κατά 72.138,81€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
140.000,00€, κατά             4.395,09€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
7. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   95.000,00€, κατά 14.022,39€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 15-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000€, κατά 7.421,63€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 15-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
100.000,00€, κατά             13,62€ με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
10. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   15.000€, κατά 9.446,28€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000€, κατά 4.188,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
75.000€, κατά             44.736,28€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
13. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000€, κατά  26.101,69€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
14. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 90.000€, κατά 
31.987,50€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000€, κατά 745,45€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά  4.273,50€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 40-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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18. Κ.Α 40-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
1.000 €, κατά             639,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
19. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, κατά 2.336,48€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 1.200.000€, κατά 
68.774,28€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 45-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000€,  κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 45-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   11.000€, κατά 6.712,08€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 60-8111.0001  και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000 €, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 61-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000€, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
25.  Κ.Α 61-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   3.000€, κατά 1.884,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α 62-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000€, κατά 
3.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α 69-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
28. Κ.Α 70-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 45.000€, 
κατά 21.514,97€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 15-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   4.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α  35-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  22.791,20€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 60-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 479.840,22€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 61-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00€,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
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1. Κ.Α 00-8112.0001  και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  250.000,00€, κατά 46.201,21€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000,00€, κατά 26.832,92€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
320.000,00€, κατά             780.996,71€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4.  Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000,00€, κατά 1.488,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 65.000 €, κατά 46.146,50€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
6. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00€, κατά 167.587,82€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
7. Κ.Α 15-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης  29.000 €, κατά 327.961,07€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
8. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000€, κατά  372.501,10€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 15-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 165.000 €, 
κατά 49.192,07€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 30-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  15.000 €, κατά  16.306,90€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   300.000€, κατά 58.862,39€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000€, κατά 58.321,59€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
13.  Κ.Α  35-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά 4.457,02€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α 35-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, κατά 77.928,68€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000 €, κατά  7.740,56€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€, κατά 10.681,97€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
17. Κ.Α 61-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000€ 
,κατά 435,41€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. 
18. Κ.Α 64-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000€ , 
κατά 53.331,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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19. Κ.Α 70-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 45.000  €, κατά 8.212,96€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
20.  Κ.Α 70-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000€, κατά 10.755,20€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 48.000€, κατά 36.438,36€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
22. Κ.Α 70-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
14.000€, κατά             20.930,05€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   60.000€, κατά 73.752,14€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά 148.515,80€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
25. Κ.Α 70-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000€, κατά 13.700€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Εισαγωγή πιστώσεων 

1.  Κ.Α 20-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   2.633,34€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης  160.000 €, κατά  198.549,23€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   2.000 €, κατά 34.346,65€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000,00€, κατά 18.359,78€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
-Ύστερα από τα παραπάνω, συνυπολογίζοντας και το ποσό των 
404.768,91€ του Κ.Α. 20-8113.0001, το τελικό εγγεγραμμένο ποσό στους 
Κ.Α. 20-81 είναι 860.657,91€, το οποίο ισοσκελίζεται με το Κ.Α. του 
χρηματικού υπολοίπου 5111.0002 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού»  
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-Οι απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ των υπόλοιπων υπηρεσιών καλύπτονται 
από τους: 
Κ.Α. 5111.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» και 
Κ.Α. 5121 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 
-Επιπλέον επισημαίνουμε ότι: 
Με την ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου από την Νομική Υπηρεσία και 
του Λογιστηρίου του Δήμου, θα γίνει η διαγραφή των παραγεγραμμένων 
υποχρεώσεων του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την υπ. αρ. 
7/8783/07.02.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και συνεπώς θα γίνει η εγγραφή 
των ανάλογων μειώσεων των σχετικών ΚΑ εξόδων Π.Ο.Ε. στην επόμενη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 
 
Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, μεταφέρεται 
από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των   2.654.939,33€ 
 
Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση το υπόλοιπο διαμορφώνεται ως εξής: 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟΥ   +7.321.714,61 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ  81 -2.654.939,33 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 
 

+740.000,00 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ +500.000,00 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  5.906.775,28 

 
ΜΕΡΟΣ Β 

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

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

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.281.878,08€, κατά 410.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
1. Κ.Α 20-6112.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το 
έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω 
ΣΔΙΤ"» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 90.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 500.000 €  
 
(Το ποσό είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα του επαναυπολογισμού της 
ομάδας εσόδων Ι, ισοσκελίζεται δηλαδή με την συνολική αύξηση των Κ.Α. 
εσόδων 0311.0001 και 2111.0001)  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0004 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας 
(ΠΔΕ)», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-7326.0004 
2. Κ.Α 1322.0008  και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  283.952,21€, 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. Το ανώτερο ποσό εσόδου ισοσκελίζεται με το υπ΄αρ. 83/4-11-
2019 τιμολόγιο της προμηθεύτριας εταιρείας KERGON IKE, ποσού 283.952,21€, 
το οποίο μεταπτώθηκε σε κωδικό ΠΟΕ του οικ. έτους 2020 και ειδικότερα στον 
Κ.Α. 60-8121.0001, οπότε κατά συνέπεια δεν απαιτείτε ισόποση νέα εγγραφή στο 
σκέλος των εξόδων. 
3. Κ.Α 1326.0042 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο 
"Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων"» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 15-7331.0032  
4. Κ.Α 1328.0088 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου στις 
Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της Δημοτικής Ενότητας Νότιας 
Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0038 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το πρόγραμμα 
"Φιλόδημος ΙΙ"», προϋπολογισμού δαπάνης 311.955,00€, κατά 727.895,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική αύξηση στους 
Κ.Α. εξόδου 61-7411.0002 και 64-7331.0001 
2. Κ.Α 1328.0106 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, κατά 
41.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής. Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0010 
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3. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000,00€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.  Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. 
εξόδου 60-7341.0011 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6431.0007 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των 
δράσεων ενημέρωσης και προβολής του έργου Interreg Med BlueIslands» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 4.536€, κατά 3.700€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-6442.0010 
2. Κ.Α 30-7333.0018 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 90.000€, κατά 90.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  
3. Κ.Α 70-7132.0010.0006 και τίτλο «Προμήθεια φορτηγού 6ΤΝ με ανατροπή για 
τη Δ.Ε. Καμείρου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» προϋπολογισμού  δαπάνης 65.000€, 
κατά 65.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
4. Κ.Α 64-7341.0012.0002 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 49.360,91€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0012.0004 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-6737.0007 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ρόδου και 
Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου “Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ”, για την εκτέλεση 
συγκοινωνιακού έργου εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 250.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 
2. Κ.Α 00-6117.0018 και τίτλο «Κατάρτιση προγράμματος λειτουργίας δομών 
εσωτερικού ελέγχου και επιμόρφωσης στελεχών» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ 
Αντιδημάρχου Οικονομικών. 
3. Κ.Α 00-6442.0010 και τίτλο «Διοργάνωση περιφερειακού εργαστηρίου στο 
πλαίσιο του έργου BLUE ISLANDS» προϋπολογισμού δαπάνης 3.700€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 00-6431.0007  
4. Κ.Α  15-7326.0006 και τίτλο «Εργασίες υποθεμελίωσης για την αντιμετώπιση 
καθιζήσεων Δημοτικού Σχολείου Αρχιπόλεως» προϋπολογισμού δαπάνης 19.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
5. Κ.Α 15-7331.0013 και τίτλο «Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων εκτός πόλεως 
Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
6. Κ.Α  15-7331.0019 και τίτλο «Συντηρήσεις σχολικών μονάδων πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
7. Κ.Α 15-7331.0032 και τίτλο «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 
στον Κ.Α. 1326.0042 
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8. Κ.Α 30-6233.0003.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος διαγράμμισης οδών 
Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
9. Κ.Α  30-6233.0003.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος διαγράμμισης οδών 
Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
10. Κ.Α 30-7132.0002 και τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) δικύκλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
11. Κ.Α 30-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μικρού τετράτροχου 
ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
12. Κ.Α 30-7132.0004 και τίτλο «Προμήθεια δύο (2) μικρών φορτηγών τύπου βαν 
με δύο πλαϊνές πόρτες και μία πίσω» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
13. Κ.Α 30-7132.0005 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μεσαίου φορτηγού τύπου 
βαν με δύο πλαϊνές πόρτες και μία πίσω» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
14. Κ.Α 30-7132.0007 και τίτλο «Προμήθεια δύο (2) μικρών ανοικτών φορτηγών 
4Χ4» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
15. Κ.Α 30-7134.0004 και τίτλο «Προμήθεια τροφοδοτικών αδιάλειπτης παροχής 
σε κοινόχρηστους χώρους» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
16. Κ.Α 30-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια μεταλλικής κατασκευής - 
πεζογέφυρας Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
17. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου 
Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 80.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
18. Κ.Α 30-7323.0002 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε δημοτικές ενότητες 
εκτός πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
19. Κ.Α 30-7323.0007 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 31.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
20. Κ.Α 30-7333.0006 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ 
Αφάντου.» προϋπολογισμού δαπάνης 19.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
21. Κ.Α  30-7333.0007 και τίτλο «Αναπλάσεις δημοτικών οδών Δ.Δ Λαχανιάς.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 14.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
22. Κ.Α  30-7333.0014 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Λινδίων 
και Δ.Ε. Ν.Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
23. Κ.Α  30-7335.0009 και τίτλο «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο 
τμήμα απο την Τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο» προϋπολογισμού 
δαπάνης 17.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
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24. Κ.Α  30-7336.0007 και τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή τοιχίου περίφραξης 
δημοτικού κοιμητηρίου «Ταξιάρχης»» προϋπολογισμού δαπάνης 9.500€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
25. Κ.Α 61-7326.0004 και τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας 
με το δίκτυο ακαθάρτων», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0004 
26. Κ.Α 64-7341.0012.0004 και τίτλο «Απόδοση Χρηματοδότησης Επιμελητηρίου 
Δωδεκανήσου για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 64-
7341.0012.0002  
27. Κ.Α 64-7341.0038 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου 
στις Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της Δημοτικής Ενότητας Νότιας 
Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0088 
28. Κ.Α  70-7131.0024 και τίτλο «Προμήθεια μεγάλου φορτωτή για τη Δ.Ε. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-6031.0001  και τίτλο «Αποδοχές γενικού γραμματέα ειδικών 
συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών» προϋπολογισμού  δαπάνης  
127.725,00€, κατά  97.200,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. μισθοδοσίας. 
2. Κ.Α 00-6053.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 47.041,68€, κατά 24.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. μισθοδοσίας. 
-Oι ανωτέρω εγγραφές δικαιολογούνται γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 213 του ν.4555/2018, που τροποποιεί το άρθρου 163 του ν.3854/2007 
και σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν. 4623/2019, πλέον σε κάθε Δήμο 
συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών 
Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων, σύμφωνα 
με το άρθρο 59 παρ.2 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 
68 του ν.4555/2018. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως 
εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας, είναι δηλαδή διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή στη βούληση του Δημάρχου. 
Με βάσει τα παραπάνω, επειδή στον προϋπολογισμό μας εγγράψαμε πιστώσεις για               
5 (πέντε) Ειδικούς συμβούλους και Ειδικούς συνεργάτες, ενώ ο αριθμός των 
Αντιδημάρχων είναι                    11 (έντεκα), έχουμε δικαίωμα για να 
εγγράψουμε πιστώσεις για άλλους 6 (έξι) ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες 
(Μικτές αποδοχές: 6 άτομα Χ 1.620 μηνιαίες μικτές αποδοχές Χ 10 μήνες = 
97.200€     Εργοδοτικές εισφορές: 6 άτομα Χ 400 μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές 
Χ 10 μήνες = 24.000€)                   
3. Κ.Α 00-6073.0001  και τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» προϋπολογισμού  δαπάνης 8.000,00€, 
κατά 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 00-6331.0001  και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης  1.000.000,00€, κατά 1.200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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5. Κ.Α 00-6495.0001  και τίτλο «Έξοδα διαχείρησης τραπεζών» προϋπολογισμού  
δαπάνης  2.000€, κατά 5.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 
6. Κ.Α 00-6516.0005  και τίτλο «Χρεωλύσια δανείων Τ.Π.& Δ.» προϋπολογισμού  
δαπάνης  575.000,00€, κατά 36.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
7. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία» προϋπολογισμού  δαπάνης  500.000€, κατά 336.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών. (Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης των 836.000€, δεν υπερβαίνει 
το 1,5% των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων του 2019). 
8. Κ.Α 10-6211.0001  και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  800.000,0€, κατά 1.200.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 15-6481.0010 και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού 
σχολείου(catering) (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού  δαπάνης  74.400€, κατά 
153.530€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 
10. Κ.Α 15-7135.0026 και τίτλο «Προμήθεια αντλιών θερμότητας Κλειστού 
Γυμναστηρίου Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης  150.000€, κατά 150.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 
11. Κ.Α 30-6021.0001  και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού  δαπάνης  798.741,27€, κατά 14.300,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών, για απόσπαση υπαλλήλου. 
12. Κ.Α 30-6052.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου» προϋπολογισμού  δαπάνης  197.129,48€, κατά 3.600,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών, για 
απόσπαση υπαλλήλου. 
13. Κ.Α 30-7323.0014  και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις 
οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000€, κατά 
30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
14. Κ.Α 60-7341.0010 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000€, κατά 41.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0106  
15. Κ.Α 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000,00€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.  Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. 
εσόδου 1328.0107  
16. Κ.Α 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - 
Μηχανημάτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  50.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
17. Κ.Α 70-7131.0019 και τίτλο «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών για την Δ.Ε. 
Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης  110.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
18. Κ.Α 70-7131.0020 και τίτλο «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών για την Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης  110.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
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19. Κ.Α 70-7132.0013  και τίτλο «Προμήθεια μικρού ανοικτού φορτηγού 4χ4 Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης  23.000€, κατά 9.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
20. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης 
για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.039.850,00€, κατά 660.150,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 64-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων νέας αγοράς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 311.955€, κατά 67.745,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 
1. Κ.Α 30-7131.0002  και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 6.400€, μετονομάζεται σε «Προμήθεια μηχανοκίνητων – εργαλείων 
χειρός» και αυξάνεται κατά 68.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  
2.  Ο Κ.Α  70-7132.0010.0001  και τίτλο «Προμήθεια φορτηγού 6ΤΝ με ανατροπή 
για τη Δ.Ε. Αφάντου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
65.000€, μετονομάζεται σε «Προμήθεια φορτηγού 10ΤΝ με ανατροπή για τη Δ.Ε. 
Αφάντου(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» και αυξάνεται κατά 55.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
3.  Ο Κ.Α  70-7132.0010.0002  και τίτλο «Προμήθεια φορτηγού 6ΤΝ με ανατροπή 
για τη Δ.Ε. Ατταβύρου(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
65.000€, μετονομάζεται σε «Προμήθεια φορτηγού 10ΤΝ με ανατροπή για τη Δ.Ε. 
Ατταβύρου(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» και αυξάνεται κατά 55.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ 
 
1.  Ο Κ.Α  00-6331.0004  και τίτλο «Τέλος υπαγωγής ρύθμισης αυθαιρέτων Ν. 
4178/2013» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, μετονομάζεται σε «Τέλος 
υπαγωγής ρύθμισης αυθαιρέτων                      Ν. 4495/2017», έπειτα από αίτημα 
του τμ. Λογιστηρίου. 
 
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 210.000€, κατά 2.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 2.000€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
(Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 52.500€, κατά 2.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.000€ 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι   622.045,85€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
αυξάνεται κατά  
 1.210.398,49€  και το τελικό αποθεματικό είναι  1.832.444,34€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής 
ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 207.372.980,10 

ΕΞΟΔΑ 205.540.535,76 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.832.444,34 

 

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.: 2/9415/21-2-2020 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, 
• Το άρθρο 6 της υπ΄αρ. 55905/2019 ΚΥΑ, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

ΜΕΡΟΣ Α 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 

1. Επαναυπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Εσόδων Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. ΚΑ 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 
1828/89).» προϋπολογισμού 19.063.000,00€ κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. ΚΑ 2111.0001 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού 400.000€ κατά 400.000 € με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. ΚΑ 2115 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.» 
προϋπολογισμού 250.000€ κατά 160.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. ΚΑ 2119.0009 και τίτλο «Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων» 
προϋπολογισμού 20.000€ κατά 80.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
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Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 
προϋπολογισμού  6.917.605,46€, κατά 592.775,15€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 592.775,15€ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 6.700.000,00€, κατά 592.775,15€ με 
μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 592.775,15€ 

 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.181.023,26€, κατά 183.309,30€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 855.071,95€, κατά 10.801,56€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 991.828,32 €, κατά 29.051,33€ με μεταφορά ίσου 
ποσού  στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

4. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.765.136,63€, κατά 246.407,90€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

5. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.282.178,75€, κατά 800.093,77€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

6. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.025.519,56€, κατά 103.406,23€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

7. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.185.793,35€, κατά 127.906,87€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

8. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» 
προϋπολογισμού δαπάνης 210.656,89 €, κατά 1.182,54€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1.502.159,50€ 

Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.224.026,44€, κατά 48.539,01€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 
459.039,12€, κατά 8.526,63€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» προϋπολογισμού 
δαπάνης 277.597,69€, κατά 7.860,08€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης 
690.876,40€, κατά 109.982,57€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 668.302,56€, κατά 94.515,44€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.847.803,35€, κατά 456.922,08€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.443.057,29€, κατά 127.296,98€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.213.860,12€, κατά 82.362,87€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 2.518.440,46€, κατά 646.800,33€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

10. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 69.359,24€, κατά 561,33 € με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» 
προϋπολογισμού δαπάνης 289.105,88€, κατά 28.870,06€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

12. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  
1.220.184,32€, κατά 312.840,63€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

13. Κ.Α 3222.0007 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού 
καθαριότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 82.137,14€, κατά 39,10€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

14. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.738.463,18€, κατά 583,41€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

15. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 561.043,06€, κατά 147,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 



25 

 

16. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» 
προϋπολογισμού δαπάνης    8.887.303,93 €, κατά 200.210,64€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

17. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις» 
προϋπολογισμού δαπάνης 953.709,36 €, κατά 96,15€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

18. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.024.401,14€, κατά  2.485.549,92€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  4.611.704,23€ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» προϋπολογισμού  δαπάνης 58.300.000,00€, κατά 3.609.544,73€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 

3. Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.301.718,00€, κατά 611.413,86€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 
την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.100.000,00€, κατά 1.064.220,96€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 5123 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 
την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, 
κατά 100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5111.0002 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών υπηρεσίας Καθαριότητας 
& Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 860.657,91€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
(Προκειμένου να αποτυπωθούν ξεχωριστά οι απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας).  

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5111.0001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.400.000,00€, κατά 3.209.342,09€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 5113 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 6.948.282,00€, 
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κατά 251.718,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 
(εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.000.000,00€, κατά 2.396.430,53€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
650.000,00€, κατά 930.743,08€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 
την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης  
2.500.000,00€, κατά 1.448.457,82€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης   6.000,00€, κατά 136,20€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
23.000,00€, κατά    645,26€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
1.200.000,00€, κατά             201.546,82€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-8116.0099 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€, κατά 12.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης   190.000,00€, κατά 72.138,81€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
140.000,00€, κατά             4.395,09€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   95.000,00€, κατά 14.022,39€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 15-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000€, κατά 7.421,63€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 15-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
100.000,00€, κατά             13,62€ με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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10. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   15.000€, κατά 9.446,28€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000€, κατά 4.188,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
75.000€, κατά             44.736,28€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

13. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000€, κατά  26.101,69€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

14. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 90.000€, κατά 
31.987,50€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000€, κατά 745,45€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000 €, κατά  4.273,50€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α 40-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

18. Κ.Α 40-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
1.000 €, κατά             639,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

19. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000 €, κατά 2.336,48€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 1.200.000€, κατά 
68.774,28€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 45-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000€,  κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α 45-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   11.000€, κατά 6.712,08€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α 60-8111.0001  και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000 €, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 61-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000€, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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25.  Κ.Α 61-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   3.000€, κατά 1.884,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α 62-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000€, κατά 
3.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α 69-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α 70-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 45.000€, 
κατά 21.514,97€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α 15-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   4.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α  35-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  22.791,20€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 60-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 479.840,22€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 61-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
20.000,00€,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-8112.0001  και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  250.000,00€, κατά 46.201,21€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000,00€, κατά 26.832,92€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
320.000,00€, κατά             780.996,71€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4.  Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000,00€, κατά 1.488,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 65.000 €, κατά 46.146,50€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00€, κατά 167.587,82€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α 15-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης  29.000 €, κατά 327.961,07€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
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8. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000€, κατά  372.501,10€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 15-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 165.000 €, 
κατά 49.192,07€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 30-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  15.000 €, κατά  16.306,90€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   300.000€, κατά 58.862,39€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000€, κατά 58.321,59€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

13.  Κ.Α  35-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, κατά 4.457,02€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 35-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, κατά 77.928,68€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  40.000 €, κατά  7.740,56€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€, κατά 10.681,97€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

17. Κ.Α 61-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000€ 
,κατά 435,41€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. 

18. Κ.Α 64-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000€ , 
κατά 53.331,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

19. Κ.Α 70-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 45.000  €, κατά 8.212,96€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

20.  Κ.Α 70-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000€, κατά 10.755,20€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 48.000€, κατά 36.438,36€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

22. Κ.Α 70-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
14.000€, κατά             20.930,05€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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23. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   60.000€, κατά 73.752,14€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά 148.515,80€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

25. Κ.Α 70-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000€, κατά 13.700€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 
1.000€, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Εισαγωγή πιστώσεων 

1.  Κ.Α 20-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   2.633,34€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης  160.000 €, κατά  198.549,23€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   2.000 €, κατά 34.346,65€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000,00€, κατά 18.359,78€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

-Ύστερα από τα παραπάνω, συνυπολογίζοντας και το ποσό των 
404.768,91€ του  Κ.Α. 20-8113.0001, το τελικό εγγεγραμμένο ποσό 
στους Κ.Α. 20-81 είναι 860.657,91€, το οποίο ισοσκελίζεται με το Κ.Α. του 
χρηματικού υπολοίπου 5111.0002 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού»  

-Οι απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ των υπόλοιπων υπηρεσιών καλύπτονται 
από τους: 

Κ.Α. 5111.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» και 

Κ.Α. 5121 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 

-Επιπλέον επισημαίνουμε ότι: 
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Με την ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου από την Νομική Υπηρεσία και 
του Λογιστηρίου του Δήμου, θα γίνει η διαγραφή των παραγεγραμμένων 
υποχρεώσεων του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την υπ. αρ. 
7/8783/07.02.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και συνεπώς θα γίνει η εγγραφή 
των ανάλογων μειώσεων των σχετικών ΚΑ εξόδων Π.Ο.Ε. στην επόμενη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 9.281.878,08€, κατά 410.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

1. Κ.Α 20-6112.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το 
έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω 
ΣΔΙΤ"» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, κατά 90.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 500.000 €  

(Το ποσό είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα του επαναυπολογισμού της 
ομάδας εσόδων Ι, ισοσκελίζεται δηλαδή με την συνολική αύξηση των Κ.Α. 
εσόδων 0311.0001 και 2111.0001)  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0004 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας 
(ΠΔΕ)», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-7326.0004 

2. Κ.Α 1322.0008  και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  283.952,21€, 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. Το ανώτερο ποσό εσόδου ισοσκελίζεται με το υπ΄αρ. 83/4-11-
2019 τιμολόγιο της προμηθεύτριας εταιρείας KERGON IKE, ποσού 283.952,21€, 
το οποίο μεταπτώθηκε σε κωδικό ΠΟΕ του οικ. έτους 2020 και ειδικότερα στον 
Κ.Α. 60-8121.0001, οπότε κατά συνέπεια δεν απαιτείτε ισόποση νέα εγγραφή στο 
σκέλος των εξόδων. 

3. Κ.Α 1326.0042 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο 
"Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων"» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 15-7331.0032  

4. Κ.Α 1328.0088 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου στις 
Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της Δημοτικής Ενότητας Νότιας 
Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0038 

Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το πρόγραμμα 
"Φιλόδημος ΙΙ"», προϋπολογισμού δαπάνης 311.955,00€, κατά 727.895,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική αύξηση στους 
Κ.Α. εξόδου 61-7411.0002 και 64-7331.0001 

2. Κ.Α 1328.0106 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, κατά 
41.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής. Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0010 

3. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000,00€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.  Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. 
εξόδου 60-7341.0011 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6431.0007 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των 
δράσεων ενημέρωσης και προβολής του έργου Interreg Med BlueIslands» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 4.536€, κατά 3.700€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-6442.0010 

2. Κ.Α 30-7333.0018 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου» προϋπολογισμού  
δαπάνης 90.000€, κατά 90.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  

3. Κ.Α 70-7132.0010.0006 και τίτλο «Προμήθεια φορτηγού 6ΤΝ με ανατροπή για 
τη Δ.Ε. Καμείρου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» προϋπολογισμού  δαπάνης 65.000€, 
κατά 65.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 

4. Κ.Α 64-7341.0012.0002 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 49.360,91€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση 
εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0012.0004 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-6737.0007 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ρόδου και 
Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου “Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ”, για την εκτέλεση 
συγκοινωνιακού έργου εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 250.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 

2. Κ.Α 00-6117.0018 και τίτλο «Κατάρτιση προγράμματος λειτουργίας δομών 
εσωτερικού ελέγχου και επιμόρφωσης στελεχών» προϋπολογισμού δαπάνης 
24.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ 
Αντιδημάρχου Οικονομικών. 

3. Κ.Α 00-6442.0010 και τίτλο «Διοργάνωση περιφερειακού εργαστηρίου στο 
πλαίσιο του έργου BLUE ISLANDS» προϋπολογισμού δαπάνης 3.700€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 00-6431.0007  

4. Κ.Α  15-7326.0006 και τίτλο «Εργασίες υποθεμελίωσης για την αντιμετώπιση 
καθιζήσεων Δημοτικού Σχολείου Αρχιπόλεως» προϋπολογισμού δαπάνης 19.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
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5. Κ.Α 15-7331.0013 και τίτλο «Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων εκτός πόλεως 
Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

6. Κ.Α  15-7331.0019 και τίτλο «Συντηρήσεις σχολικών μονάδων πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

7. Κ.Α 15-7331.0032 και τίτλο «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 
στον Κ.Α. 1326.0042 

8. Κ.Α 30-6233.0003.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος διαγράμμισης οδών 
Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

9. Κ.Α  30-6233.0003.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος διαγράμμισης οδών 
Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

10. Κ.Α 30-7132.0002 και τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) δικύκλων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

11. Κ.Α 30-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μικρού τετράτροχου 
ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

12. Κ.Α 30-7132.0004 και τίτλο «Προμήθεια δύο (2) μικρών φορτηγών τύπου βαν 
με δύο πλαϊνές πόρτες και μία πίσω» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

13. Κ.Α 30-7132.0005 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μεσαίου φορτηγού τύπου 
βαν με δύο πλαϊνές πόρτες και μία πίσω» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

14. Κ.Α 30-7132.0007 και τίτλο «Προμήθεια δύο (2) μικρών ανοικτών φορτηγών 
4Χ4» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

15. Κ.Α 30-7134.0004 και τίτλο «Προμήθεια τροφοδοτικών αδιάλειπτης παροχής 
σε κοινόχρηστους χώρους» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

16. Κ.Α 30-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια μεταλλικής κατασκευής - 
πεζογέφυρας Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

17. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου 
Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 80.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

18. Κ.Α 30-7323.0002 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε δημοτικές ενότητες 
εκτός πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
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19. Κ.Α 30-7323.0007 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 31.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

20. Κ.Α 30-7333.0006 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ 
Αφάντου.» προϋπολογισμού δαπάνης 19.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

21. Κ.Α  30-7333.0007 και τίτλο «Αναπλάσεις δημοτικών οδών Δ.Δ Λαχανιάς.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 14.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

22. Κ.Α  30-7333.0014 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Λινδίων 
και Δ.Ε. Ν.Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

23. Κ.Α  30-7335.0009 και τίτλο «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο 
τμήμα απο την Τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο» προϋπολογισμού 
δαπάνης 17.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

24. Κ.Α  30-7336.0007 και τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή τοιχίου περίφραξης 
δημοτικού κοιμητηρίου «Ταξιάρχης»» προϋπολογισμού δαπάνης 9.500€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

25. Κ.Α 61-7326.0004 και τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας 
με το δίκτυο ακαθάρτων», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0004 

26. Κ.Α 64-7341.0012.0004 και τίτλο «Απόδοση Χρηματοδότησης Επιμελητηρίου 
Δωδεκανήσου για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 64-
7341.0012.0002  

27. Κ.Α 64-7341.0038 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου 
στις Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της Δημοτικής Ενότητας Νότιας 
Ρόδου.», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0088 

28. Κ.Α  70-7131.0024 και τίτλο «Προμήθεια μεγάλου φορτωτή για τη Δ.Ε. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-6031.0001  και τίτλο «Αποδοχές γενικού γραμματέα ειδικών 
συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών» προϋπολογισμού  δαπάνης  
127.725,00€, κατά  97.200,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του τμ. μισθοδοσίας. 

2. Κ.Α 00-6053.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 47.041,68€, κατά 24.000,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. μισθοδοσίας. 

-Oι ανωτέρω εγγραφές δικαιολογούνται γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 213 του ν.4555/2018, που τροποποιεί το άρθρου 163 του ν.3854/2007 
και σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν. 4623/2019, πλέον σε κάθε Δήμο 
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συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών 
Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων, σύμφωνα 
με το άρθρο 59 παρ.2 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 
68 του ν.4555/2018. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως 
εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας, είναι δηλαδή διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή στη βούληση του Δημάρχου. 
Με βάσει τα παραπάνω, επειδή στον προϋπολογισμό μας εγγράψαμε πιστώσεις για               
5 (πέντε) Ειδικούς συμβούλους και Ειδικούς συνεργάτες, ενώ ο αριθμός των 
Αντιδημάρχων είναι                    11 (έντεκα), έχουμε δικαίωμα για να 
εγγράψουμε πιστώσεις για άλλους 6 (έξι) ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες 
(Μικτές αποδοχές: 6 άτομα Χ 1.620 μηνιαίες μικτές αποδοχές Χ 10 μήνες = 
97.200€     Εργοδοτικές εισφορές: 6 άτομα Χ 400 μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές 
Χ 10 μήνες = 24.000€)                   

3. Κ.Α 00-6073.0001  και τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» προϋπολογισμού  δαπάνης 8.000,00€, 
κατά 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 00-6331.0001  και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  
δαπάνης  1.000.000,00€, κατά 1.200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 00-6495.0001  και τίτλο «Έξοδα διαχείρησης τραπεζών» προϋπολογισμού  
δαπάνης  2.000€, κατά 5.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 

6. Κ.Α 00-6516.0005  και τίτλο «Χρεωλύσια δανείων Τ.Π.& Δ.» προϋπολογισμού  
δαπάνης  575.000,00€, κατά 36.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

7. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία» προϋπολογισμού  δαπάνης  500.000€, κατά 336.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών. (Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης των 836.000€, δεν υπερβαίνει 
το 1,5% των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων του 2019). 

8. Κ.Α 10-6211.0001  και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  800.000,0€, κατά 1.200.000,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α 15-6481.0010 και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού 
σχολείου(catering) (Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού  δαπάνης  74.400€, κατά 
153.530€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
τμ. Προμηθειών. 

10. Κ.Α 15-7135.0026 και τίτλο «Προμήθεια αντλιών θερμότητας Κλειστού 
Γυμναστηρίου Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης  150.000€, κατά 150.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 
Προμηθειών. 

11. Κ.Α 30-6021.0001  και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού  δαπάνης  798.741,27€, κατά 14.300,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Διοικητικών, για απόσπαση υπαλλήλου. 

12. Κ.Α 30-6052.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου 
χρόνου» προϋπολογισμού  δαπάνης  197.129,48€, κατά 3.600,00€ με μεταφορά 
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ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών, για 
απόσπαση υπαλλήλου. 

13. Κ.Α 30-7323.0014  και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις 
οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000€, κατά 
30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

14. Κ.Α 60-7341.0010 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
50.000€, κατά 41.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0106  

15. Κ.Α 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000,00€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.  Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. 
εσόδου 1328.0107  

16. Κ.Α 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - 
Μηχανημάτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  50.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 

17. Κ.Α 70-7131.0019 και τίτλο «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών για την Δ.Ε. 
Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης  110.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 

18. Κ.Α 70-7131.0020 και τίτλο «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών για την Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης  110.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 

19. Κ.Α 70-7132.0013  και τίτλο «Προμήθεια μικρού ανοικτού φορτηγού 4χ4 Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης  23.000€, κατά 9.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 

20. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης 
για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.039.850,00€, κατά 660.150,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α 64-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων νέας αγοράς» 
προϋπολογισμού δαπάνης 311.955€, κατά 67.745,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

1. Κ.Α 30-7131.0002  και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 6.400€, μετονομάζεται σε «Προμήθεια μηχανοκίνητων – εργαλείων 
χειρός» και αυξάνεται κατά 68.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  

2.  Ο Κ.Α  70-7132.0010.0001  και τίτλο «Προμήθεια φορτηγού 6ΤΝ με ανατροπή 
για τη Δ.Ε. Αφάντου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
65.000€, μετονομάζεται σε «Προμήθεια φορτηγού 10ΤΝ με ανατροπή για τη Δ.Ε. 
Αφάντου(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» και αυξάνεται κατά 55.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 

3.  Ο Κ.Α  70-7132.0010.0002  και τίτλο «Προμήθεια φορτηγού 6ΤΝ με ανατροπή 
για τη Δ.Ε. Ατταβύρου(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
65.000€, μετονομάζεται σε «Προμήθεια φορτηγού 10ΤΝ με ανατροπή για τη Δ.Ε. 
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Ατταβύρου(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» και αυξάνεται κατά 55.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ 

1.  Ο Κ.Α  00-6331.0004  και τίτλο «Τέλος υπαγωγής ρύθμισης αυθαιρέτων Ν. 
4178/2013» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, μετονομάζεται σε «Τέλος 
υπαγωγής ρύθμισης αυθαιρέτων                      Ν. 4495/2017», έπειτα από αίτημα 
του τμ. Λογιστηρίου. 

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 210.000€, κατά 2.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 2.000€ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 
(Βοήθεια στο Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 52.500€, κατά 2.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.000€ 

Το αρχικό αποθεματικό είναι   622.045,85€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά  

 1.210.398,49€  και το τελικό αποθεματικό είναι  1.832.444,34€ 

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

ΕΣΟΔΑ 207.372.980,10 

ΕΞΟΔΑ 205.540.535,76 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.832.444,34 

Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Ρόδου, όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

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

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Την υπ’ αριθ. 35/2020 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 επτά (37) 
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Απόντες :  πέντε (5) 
« Υπέρ» ψήφισαν τριάντα επτά (37) 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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 35/2020 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 

 
ΜΕΡΟΣ Α  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 

 

 
1. Επαναυπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Εσόδων Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 
 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. ΚΑ 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).» 
προϋπολογισμού 19.063.000,00€ κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. ΚΑ 2111.0001 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» 
προϋπολογισμού 400.000€ κατά 400.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. ΚΑ 2115 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού 
250.000€ κατά 160.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
3. ΚΑ 2119.0009 και τίτλο «Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων» προϋπολογισμού 
20.000€ κατά 80.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  

 
2. Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

 

 
                                              ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού  
6.917.605,46€, κατά 592.775,15€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 592.775,15€ 
 
                                               ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 6.700.000,00€, κατά 592.775,15€ με μεταφορά ίσου ποσού  στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 592.775,15€ 
 
                                              ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.181.023,26€, κατά 183.309,30€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 
855.071,95€, κατά 10.801,56€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» προϋπολογισμού δαπάνης 
991.828,32 €, κατά 29.051,33€ με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού 
4. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 1.765.136,63€, κατά 
246.407,90€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
5. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.282.178,75€, κατά 800.093,77€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
6. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 4.025.519,56€, κατά 103.406,23€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
7. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.185.793,35€, κατά 127.906,87€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
8. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» προϋπολογισμού 
δαπάνης 210.656,89 €, κατά 1.182,54€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1.502.159,50€ 
 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.224.026,44€, κατά 48.539,01€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 
459.039,12€, κατά 8.526,63€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 
277.597,69€, κατά 7.860,08€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
4. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης 690.876,40€, 
κατά 109.982,57€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 668.302,56€, κατά 94.515,44€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 9.847.803,35€, κατά 456.922,08€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
7. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 
5.443.057,29€, κατά 127.296,98€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 
2.213.860,12€, κατά 82.362,87€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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9. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.518.440,46€, κατά 646.800,33€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
10. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 69.359,24€, κατά 561,33 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
11. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» προϋπολογισμού 
δαπάνης 289.105,88€, κατά 28.870,06€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
12. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  1.220.184,32€, 
κατά 312.840,63€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
13. Κ.Α 3222.0007 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 82.137,14€, κατά 39,10€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
14. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.738.463,18€, κατά 583,41€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
15. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 561.043,06€, κατά 147,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
16. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» προϋπολογισμού δαπάνης    
8.887.303,93 €, κατά 200.210,64€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
17. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις» 
προϋπολογισμού δαπάνης 953.709,36 €, κατά 96,15€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
18. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 5.024.401,14€, 
κατά  2.485.549,92€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  4.611.704,23€ 
 
                                               ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 58.300.000,00€, κατά 3.609.544,73€ με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
 
 

 
3. Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  
  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.301.718,00€, κατά 
611.413,86€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.100.000,00€, 
κατά 1.064.220,96€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 5123 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€, κατά 
100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  



41 

 

 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5111.0002 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 860.657,91€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Προκειμένου να αποτυπωθούν 
ξεχωριστά οι απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ της ανταποδοτικής υπηρεσίας).  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α. 5111.0001 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 5.400.000,00€, 
κατά 3.209.342,09€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 5113 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού δαπάνης 6.948.282,00€, κατά 
251.718,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) 
για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 
7.000.000,00€, κατά 2.396.430,53€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» προϋπολογισμού δαπάνης 
650.000,00€, κατά 930.743,08€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης  2.500.000,00€, κατά 
1.448.457,82€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 
 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης   6.000,00€, κατά 136,20€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
2. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  23.000,00€, 
κατά    645,26€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
1.200.000,00€, κατά             201.546,82€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 00-8116.0099 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 12.000,00€, κατά 12.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης   190.000,00€, κατά 72.138,81€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 140.000,00€, 
κατά             4.395,09€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 
7. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  
δαπάνης   95.000,00€, κατά 14.022,39€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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8. Κ.Α 15-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  8.000€, κατά 7.421,63€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 15-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 100.000,00€, 
κατά             13,62€ με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 
10. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  
δαπάνης   15.000€, κατά 9.446,28€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000€, κατά 4.188,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 75.000€, 
κατά             44.736,28€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού. 
13. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000€, κατά  26.101,69€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
14. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 
δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 90.000€, κατά 31.987,50€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 7.000€, κατά 745,45€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης  8.000 €, κατά  4.273,50€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α 40-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α 40-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000 €, 
κατά             639,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού. 
19. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  
δαπάνης 3.000 €, κατά 2.336,48€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
20. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 
δαπάνες                      » προϋπολογισμού  δαπάνης 1.200.000€, κατά 68.774,28€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 45-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης 1.000€,  κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
22. Κ.Α 45-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  
δαπάνης   11.000€, κατά 6.712,08€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 60-8111.0001  και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης 1.000 €, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 61-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  
δαπάνης   1.000€, κατά 1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
25.  Κ.Α 61-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   3.000€, κατά 1.884,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
26. Κ.Α 62-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 3.000€, κατά 3.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
27. Κ.Α 69-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 2.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  



43 

 

28. Κ.Α 70-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 45.000€, κατά 
21.514,97€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 15-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  
δαπάνης   4.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α  35-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  
δαπάνης  22.791,20€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 60-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 479.840,22€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 61-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00€,  με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-8112.0001  και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  
δαπάνης  250.000,00€, κατά 46.201,21€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000,00€, κατά 26.832,92€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  
320.000,00€, κατά             780.996,71€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
4.  Κ.Α 10-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  
δαπάνης   1.000,00€, κατά 1.488,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » 
προϋπολογισμού  δαπάνης 65.000 €, κατά 46.146,50€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
6. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00€, κατά 167.587,82€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
7. Κ.Α 15-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης  29.000 €, κατά 327.961,07€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
8. Κ.Α 15-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000€, κατά  372.501,10€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 15-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 165.000 €, κατά 
49.192,07€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α 30-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης  15.000 €, κατά  16.306,90€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  
δαπάνης   300.000€, κατά 58.862,39€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 400.000€, κατά 58.321,59€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
13.  Κ.Α  35-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης  5.000 €, κατά 4.457,02€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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14. Κ.Α 35-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000 €, κατά 77.928,68€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α 35-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  
δαπάνης  40.000 €, κατά  7.740,56€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α 60-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€, κατά 10.681,97€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
17. Κ.Α 61-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης  200.000€ ,κατά 
435,41€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού. 
18. Κ.Α 64-8122.0001 και τίτλο «Έργα» προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000€ , κατά 
53.331,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
19. Κ.Α 70-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης 45.000  €, κατά 8.212,96€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
20.  Κ.Α 70-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης   1.000€, κατά 10.755,20€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
21. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 48.000€, κατά 36.438,36€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 
22. Κ.Α 70-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 14.000€, 
κατά             20.930,05€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
23. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  
δαπάνης   60.000€, κατά 73.752,14€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
24. Κ.Α 70-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€, κατά 148.515,80€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
25. Κ.Α 70-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 
δαπάνες» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000€, κατά 13.700€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000€, κατά 
1.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
προϋπολογισμού.  
 
Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1.  Κ.Α 20-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  
δαπάνης   2.633,34€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. προϋπολογισμού.  
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 20-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  
δαπάνης  160.000 €, κατά  198.549,23€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 
κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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2. Κ.Α 20-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  
δαπάνης   2.000 €, κατά 34.346,65€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000,00€, κατά 18.359,78€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
-Ύστερα από τα παραπάνω, συνυπολογίζοντας και το ποσό των 404.768,91€ του                        
Κ.Α. 20-8113.0001, το τελικό εγγεγραμμένο ποσό στους Κ.Α. 20-81 είναι 
860.657,91€, το οποίο ισοσκελίζεται με το Κ.Α. του χρηματικού υπολοίπου 
5111.0002 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού»  
-Οι απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ των υπόλοιπων υπηρεσιών καλύπτονται από 
τους: 
Κ.Α. 5111.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 
για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» και 
Κ.Α. 5121 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 
την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 
-Επιπλέον επισημαίνουμε ότι: 
Με την ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου από την Νομική Υπηρεσία και του 
Λογιστηρίου του Δήμου, θα γίνει η διαγραφή των παραγεγραμμένων 
υποχρεώσεων του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την υπ. αρ. 7/8783/07.02.2020 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και συνεπώς θα γίνει η εγγραφή των ανάλογων μειώσεων των 
σχετικών ΚΑ εξόδων Π.Ο.Ε. στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 
 

ΜΕΡΟΣ Β 
 
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 9.281.878,08€, κατά 410.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
1. Κ.Α 20-6112.0004 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο 
"Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"» προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.000€, κατά 90.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 500.000 €  
 
(Το ποσό είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα του επαναυπολογισμού της ομάδας 
εσόδων Ι, ισοσκελίζεται δηλαδή με την συνολική αύξηση των Κ.Α. εσόδων 
0311.0001 και 2111.0001)  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0004 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας (ΠΔΕ)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 61-
7326.0004 
2. Κ.Α 1322.0008  και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  283.952,21€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Το ανώτερο 
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ποσό εσόδου ισοσκελίζεται με το υπ΄αρ. 83/4-11-2019 τιμολόγιο της προμηθεύτριας 
εταιρείας KERGON IKE, ποσού 283.952,21€, το οποίο μεταπτώθηκε σε κωδικό ΠΟΕ του 
οικ. έτους 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 60-8121.0001, οπότε κατά συνέπεια δεν 
απαιτείτε ισόποση νέα εγγραφή στο σκέλος των εξόδων. 
3. Κ.Α 1326.0042 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Επισκευή - 
συντήρηση σχολικών κτιρίων"» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον  Κ.Α. 15-7331.0032  
4. Κ.Α 1328.0088 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου στις Τ.Κ 
Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.», 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-
7341.0038 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1322.0010 και τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου από το πρόγραμμα 
"Φιλόδημος ΙΙ"», προϋπολογισμού δαπάνης 311.955,00€, κατά 727.895,00€ με μεταφορά 
ίσου ποσού  στο αποθεματικό. Έγινε ισόποση συνολική αύξηση στους Κ.Α. εξόδου 61-
7411.0002 και 64-7331.0001 
2. Κ.Α 1328.0106 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, κατά 41.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής. Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0010 
3. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000,00€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.  Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. εξόδου 60-7341.0011 

 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 00-6431.0007 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων 
ενημέρωσης και προβολής του έργου Interreg Med BlueIslands» προϋπολογισμού  
δαπάνης 4.536€, κατά 3.700€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-
6442.0010 
2. Κ.Α 30-7333.0018 και τίτλο «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου» προϋπολογισμού  δαπάνης 
90.000€, κατά 90.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  
3. Κ.Α 70-7132.0010.0006 και τίτλο «Προμήθεια φορτηγού 6ΤΝ με ανατροπή για τη Δ.Ε. 
Καμείρου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» προϋπολογισμού  δαπάνης 65.000€, κατά 65.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
4. Κ.Α 64-7341.0012.0002 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 49.360,91€, κατά 10.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0012.0004 
 
 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-6737.0007 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ρόδου και Δημοτικής 
Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου “Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ”, για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου 
εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων. 
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2. Κ.Α 00-6117.0018 και τίτλο «Κατάρτιση προγράμματος λειτουργίας δομών εσωτερικού 
ελέγχου και επιμόρφωσης στελεχών» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα τoυ Αντιδημάρχου Οικονομικών. 
3. Κ.Α 00-6442.0010 και τίτλο «Διοργάνωση περιφερειακού εργαστηρίου στο πλαίσιο του 
έργου BLUE ISLANDS» προϋπολογισμού δαπάνης 3.700€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση μείωση 
εξόδου στον Κ.Α. 00-6431.0007  
4. Κ.Α  15-7326.0006 και τίτλο «Εργασίες υποθεμελίωσης για την αντιμετώπιση 
καθιζήσεων Δημοτικού Σχολείου Αρχιπόλεως» προϋπολογισμού δαπάνης 19.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων. 
5. Κ.Α 15-7331.0013 και τίτλο «Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων εκτός πόλεως Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
6. Κ.Α  15-7331.0019 και τίτλο «Συντηρήσεις σχολικών μονάδων πόλεως Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
7. Κ.Α 15-7331.0032 και τίτλο «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1326.0042 
8. Κ.Α 30-6233.0003.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος διαγράμμισης οδών Δ.Ε. 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
9. Κ.Α  30-6233.0003.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος διαγράμμισης οδών Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
10. Κ.Α 30-7132.0002 και τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) δικύκλων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 20.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
11. Κ.Α 30-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μικρού τετράτροχου ανοικτού 
ανατρεπόμενου φορτηγού» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
12. Κ.Α 30-7132.0004 και τίτλο «Προμήθεια δύο (2) μικρών φορτηγών τύπου βαν με δύο 
πλαϊνές πόρτες και μία πίσω» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
13. Κ.Α 30-7132.0005 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μεσαίου φορτηγού τύπου βαν με 
δύο πλαϊνές πόρτες και μία πίσω» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
14. Κ.Α 30-7132.0007 και τίτλο «Προμήθεια δύο (2) μικρών ανοικτών φορτηγών 4Χ4» 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
15. Κ.Α 30-7134.0004 και τίτλο «Προμήθεια τροφοδοτικών αδιάλειπτης παροχής σε 
κοινόχρηστους χώρους» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
16. Κ.Α 30-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια μεταλλικής κατασκευής - πεζογέφυρας Δ.Ε. 
Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
17. Κ.Α 30-7311.0006 και τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για 
κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών"» προϋπολογισμού δαπάνης 
80.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 
18. Κ.Α 30-7323.0002 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε δημοτικές ενότητες εκτός 
πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
19. Κ.Α 30-7323.0007 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως Ρόδου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 31.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
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20. Κ.Α 30-7333.0006 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ Αφάντου.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 19.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
21. Κ.Α  30-7333.0007 και τίτλο «Αναπλάσεις δημοτικών οδών Δ.Δ Λαχανιάς.» 
προϋπολογισμού δαπάνης 14.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
22. Κ.Α  30-7333.0014 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. 
Ν.Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
23. Κ.Α  30-7335.0009 και τίτλο «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο τμήμα 
απο την Τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο» προϋπολογισμού δαπάνης 17.500€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων. 
24. Κ.Α  30-7336.0007 και τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή τοιχίου περίφραξης δημοτικού 
κοιμητηρίου «Ταξιάρχης»» προϋπολογισμού δαπάνης 9.500€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
25. Κ.Α 61-7326.0004 και τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το 
δίκτυο ακαθάρτων», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1322.0004 
26. Κ.Α 64-7341.0012.0004 και τίτλο «Απόδοση Χρηματοδότησης Επιμελητηρίου 
Δωδεκανήσου για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0012.0002  
27. Κ.Α 64-7341.0038 και τίτλο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου στις 
Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.», 
προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εσόδου στον Κ.Α. 1328.0088 
28. Κ.Α  70-7131.0024 και τίτλο «Προμήθεια μεγάλου φορτωτή για τη Δ.Ε. Αφάντου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 200.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
 
Αύξηση πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 00-6031.0001  και τίτλο «Αποδοχές γενικού γραμματέα ειδικών συμβούλων και 
επιστημονικών συνεργατών» προϋπολογισμού  δαπάνης  127.725,00€, κατά  97.200,00€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. μισθοδοσίας. 
2. Κ.Α 00-6053.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» 
προϋπολογισμού  δαπάνης 47.041,68€, κατά 24.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. μισθοδοσίας. 
-Oι ανωτέρω εγγραφές δικαιολογούνται γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 
του ν.4555/2018, που τροποποιεί το άρθρου 163 του ν.3854/2007 και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 15 του Ν. 4623/2019, πλέον σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών 
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου 
με τον αριθμό των αντιδημάρχων, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.2 του ν.3852/2010, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν.4555/2018. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται 
αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, είναι δηλαδή διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή στη βούληση 
του Δημάρχου. Με βάσει τα παραπάνω, επειδή στον προϋπολογισμό μας εγγράψαμε 
πιστώσεις για               5 (πέντε) Ειδικούς συμβούλους και Ειδικούς συνεργάτες, ενώ ο 
αριθμός των Αντιδημάρχων είναι                    11 (έντεκα), έχουμε δικαίωμα για να 
εγγράψουμε πιστώσεις για άλλους 6 (έξι) ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες (Μικτές 
αποδοχές: 6 άτομα Χ 1.620 μηνιαίες μικτές αποδοχές Χ 10 μήνες = 97.200€     
Εργοδοτικές εισφορές: 6 άτομα Χ 400 μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές Χ 10 μήνες = 
24.000€)                   
3. Κ.Α 00-6073.0001  και τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 
συνέδρια και σεμινάρια» προϋπολογισμού  δαπάνης 8.000,00€, κατά 10.000,00€ με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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4. Κ.Α 00-6331.0001  και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  
1.000.000,00€, κατά 1.200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α 00-6495.0001  και τίτλο «Έξοδα διαχείρησης τραπεζών» προϋπολογισμού  δαπάνης  
2.000€, κατά 5.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Οικονομικών. 
6. Κ.Α 00-6516.0005  και τίτλο «Χρεωλύσια δανείων Τ.Π.& Δ.» προϋπολογισμού  δαπάνης  
575.000,00€, κατά 36.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
7. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  500.000€, κατά 336.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου Οικονομικών. (Το συνολικό ποσό της 
επιχορήγησης των 836.000€, δεν υπερβαίνει το 1,5% των εισπραχθέντων τακτικών 
εσόδων του 2019). 
8. Κ.Α 10-6211.0001  και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  
δαπάνης  800.000,0€, κατά 1.200.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α 15-6481.0010 και τίτλο «Δαπάνες σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου(catering) 
(Νέα σύμβαση)» προϋπολογισμού  δαπάνης  74.400€, κατά 153.530€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
10. Κ.Α 15-7135.0026 και τίτλο «Προμήθεια αντλιών θερμότητας Κλειστού Γυμναστηρίου 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης  150.000€, κατά 150.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
11. Κ.Α 30-6021.0001  και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 
χρόνου» προϋπολογισμού  δαπάνης  798.741,27€, κατά 14.300,00€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών, για απόσπαση 
υπαλλήλου. 
12. Κ.Α 30-6052.0001  και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  197.129,48€, κατά 3.600,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών, για απόσπαση υπαλλήλου. 
13. Κ.Α 30-7323.0014  και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων 
Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης  100.000€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
14. Κ.Α 60-7341.0010 και τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000€, κατά 41.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής. Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. εσόδου 1328.0106  
15. Κ.Α 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 
100.000,00€, κατά 30.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.  Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. εσόδου 
1328.0107  
16. Κ.Α 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - 
Μηχανημάτων» προϋπολογισμού  δαπάνης  50.000€, κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
17. Κ.Α 70-7131.0019 και τίτλο «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών για την Δ.Ε. Αφάντου» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  110.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
18. Κ.Α 70-7131.0020 και τίτλο «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών για την Δ.Ε. Ιαλυσού» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  110.000€, κατά 20.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
19. Κ.Α 70-7132.0013  και τίτλο «Προμήθεια μικρού ανοικτού φορτηγού 4χ4 Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού  δαπάνης  23.000€, κατά 9.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
20. Κ.Α 61-7411.0002 και τίτλο «Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης για την 
αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.039.850,00€, 
κατά 660.150,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
τμ. προϋπολογισμού.  
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21. Κ.Α 64-7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων νέας αγοράς» προϋπολογισμού 
δαπάνης 311.955€, κατά 67.745,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
 
 
 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 
1. Κ.Α 30-7131.0002  και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού  δαπάνης 
6.400€, μετονομάζεται σε «Προμήθεια μηχανοκίνητων – εργαλείων χειρός» και αυξάνεται 
κατά 68.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων.  
2.  Ο Κ.Α  70-7132.0010.0001  και τίτλο «Προμήθεια φορτηγού 6ΤΝ με ανατροπή για τη 
Δ.Ε. Αφάντου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000€, 
μετονομάζεται σε «Προμήθεια φορτηγού 10ΤΝ με ανατροπή για τη Δ.Ε. 
Αφάντου(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» και αυξάνεται κατά 55.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
3.  Ο Κ.Α  70-7132.0010.0002  και τίτλο «Προμήθεια φορτηγού 6ΤΝ με ανατροπή για τη 
Δ.Ε. Ατταβύρου(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000€, 
μετονομάζεται σε «Προμήθεια φορτηγού 10ΤΝ με ανατροπή για τη Δ.Ε. 
Ατταβύρου(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» και αυξάνεται κατά 55.000€ με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ 
 
1.  Ο Κ.Α  00-6331.0004  και τίτλο «Τέλος υπαγωγής ρύθμισης αυθαιρέτων Ν. 
4178/2013» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, μετονομάζεται σε «Τέλος υπαγωγής 
ρύθμισης αυθαιρέτων                      Ν. 4495/2017», έπειτα από αίτημα του τμ. 
Λογιστηρίου. 
 
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 210.000€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 2.000€ 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 15-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (Βοήθεια στο 
Σπιτι)» προϋπολογισμού δαπάνης 52.500€, κατά 2.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.000€ 
 
 
 
Το αρχικό αποθεματικό είναι   622.045,85€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται 
κατά  
 1.210.398,49€  και το τελικό αποθεματικό είναι  1.832.444,34€ 
 
Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
 
 

207.372.980,10 
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ΕΣΟΔΑ 

 
ΕΞΟΔΑ 

                           
205.540.535,76 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

    1.832.444,34 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ 

 


