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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  08/05/2020  Τακτικής δια περιφοράς  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 09/08-05-2020    Αριθ. Απόφασης: 089/2020 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 08η Μαΐου του  2020  ημέρα  Παρασκευή με τη δια 
περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικού Συμβούλιο Ρόδου με την έγκριση 
και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/18557/04.05.2020 (Ορθή 
Επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 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), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 75/30-03-2020), της 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020), καθώς και 
τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-2020) που 
αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.    
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
01.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

02.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
03.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
04.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
05.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

06.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

07.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

08.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
09.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ  ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

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

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  
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16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

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

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

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

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   
 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 
01. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 02.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει τουλάχιστον το ½ των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη 
συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς 
διαδικασία, ανταποκρίθηκαν  οι σαράντα  επτά (47). 
 
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και των θεμάτων 
εκτός Ημερήσιας Διάταξης, οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»       κ.κ. 
Φώτης Χατζηδιάκος, Δημήτρης Κρητικός και Καλετός Πότσος αντίστοιχα, 
καθώς και τα μέλη αυτών, με το υπ΄αριθ.πρωτ. 2/19253/07-05-2020 
έγγραφό τους δηλώνουν  την παρουσία τους στη Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και αποχωρούν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης  των θεμάτων 
της Ημερήσιας Διάταξης και των έκτακτων θεμάτων. 
 
Συνεπώς η Συνεδρίαση άρχεται παρουσία  είκοσι έξι  (26) Δημοτικών Συμβούλων. 
 

Θ Ε Μ Α 01: Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση 
τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020 ( Απόφαση Ο.Ε. 231/2020 
και συμπληρωματική Απόφαση Ο.Ε. 237/2020) .   

 
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά – με 

email για όλα τα θέματα της Τακτικής  διά περιφοράς Συνεδρίασης , επί συνόλου  
(48) θεμάτων και (7) εκτός Η/Δ θέματα, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους 
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για την έγκριση της  υπ’ αριθ. 231/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  και της  
με αριθ. 237/2020 συμπληρωματικής αυτής,  οι οποίες έχουν ως εξής: 

 
Απόφαση αρ. 231/2020 

 

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

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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 1211.0008 και τίτλο «Επιχορήγηση για λήψη ειδικών μέτρων  για τον 
πληθυσμό ΡΟΜΑ για την αποφυγή διάδοσης του CONID-19.», προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. ΑΔΑ κατανομής ΨΗΛΒ46ΜΤΛ6-ΕΙΖ. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 70-6491.0003. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 1328.0105 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 120.000€, κατά 100.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Υγείας.(ΑΔΑ Ανακατανομής πιστώσεων στο ΠΔΕ 2020: (ΨΛΛ846ΜΤΛΡ-Ω73). Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στους  Κ.Α.Δ 60-7341.0008 (45.000€) και στον Κ.Α.Δ 60-
7341.0016 (55.000€). 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 
 
 1. Κ.Α 10-6211.0001  και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000.000€ κατά 1.000.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
 1. Κ.Α 00-6738.0001 και τίτλο «Χρηματοδότηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρόδου με την επωνυμία "ΡΟΔΑ"» προϋπολογισμού 
δαπάνης 472.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 
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2.  Κ.Α 10-6461.0001 και τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 
 
Αύξηση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 60-7341.0008  και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 64.000€ κατά 45.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 
και Υγείας. Αύξηση Κ.Α Εσόδου 1328.0105. 
2. Κ.Α 60-7341.0016 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου - Υπηρεσίες φύλαξης» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€ κατά 
55.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Αύξηση Κ.Α Εσόδου 1328.0105. 
3. Κ.Α 00-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€ κατά 8.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 
4. Κ.Α 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.410.000,00€ κατά 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου.  
5. Κ.Α 00-6117.0012.0001 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€ κατά 57.200€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 
6. Κ.Α 00-6117.0012.0002 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ κατά 15.500€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 
7. Κ.Α 00-6117.0012.0003 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 
8. Κ.Α 00-6117.0012.0004 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Λινδίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 
9. Κ.Α 00-6117.0012.0005 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Νότιας 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 
10. Κ.Α 00-6117.0012.0006 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 
11. Κ.Α 70-6491.0003 και τίτλο «Παροχές (προμήθειες και Υπηρεσίες) προς τον 
πληθυσμό για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού.» προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000€, κατά 30.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. Έγινε ισόποση εγγραφή 
στον Κ.Α.Ε 1211.0008. 
      
 Το αρχικό αποθεματικό είναι 819.188,80€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
αυξάνεται κατά  312.100,00€  οπότε το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται στα  
1.131.288,80€.  
 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου 
με αρ. πρωτ.: 2/16845/14-04-2020, 
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• Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας 
διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και επιστράφηκε συμπληρωμένη. 

• Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
• Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

• Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους 
Δήμους της Χώρας. 

• Τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020) περί κύρωσης της από 25-2-2020 
Π.Ν.Π. 

• Το Νόμο 3463/2006, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε 

με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019,  
• Τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959, 
• Την με αρ. 180/2020 (Α.Δ.Α.: 93Φ1Ω1Ρ-Β9Λ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 
ημερησίας διάταξης συνεδρίασης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει, την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού κα την τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α 1211.0008 και τίτλο «Επιχορήγηση για λήψη ειδικών μέτρων  για τον 
πληθυσμό ΡΟΜΑ για την αποφυγή διάδοσης του CONID-19», προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. ΑΔΑ κατανομής ΨΗΛΒ46ΜΤΛ6-ΕΙΖ. 
Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 70-6491.0003. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0105 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 
Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 120.000€, κατά 100.000€ με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Υγείας.(ΑΔΑ Ανακατανομής πιστώσεων στο ΠΔΕ 2020: (ΨΛΛ846ΜΤΛΡ-Ω73). Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στους  Κ.Α.Δ 60-7341.0008 (45.000€) και στον Κ.Α.Δ 60-
7341.0016 (55.000€). 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Μείωση πιστώσεων 

 1. Κ.Α 10-6211.0001  και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000.000€ κατά 1.000.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού 

Εισαγωγή πιστώσεων  

 1. Κ.Α 00-6738.0001 και τίτλο «Χρηματοδότηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρόδου με την επωνυμία "ΡΟΔΑ"» προϋπολογισμού 
δαπάνης 472.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 
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2.  Κ.Α 10-6461.0001 και τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 60-7341.0008  και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 64.000€ κατά 45.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 
και Υγείας. Αύξηση Κ.Α Εσόδου 1328.0105. 

2. Κ.Α 60-7341.0016 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου - Υπηρεσίες φύλαξης» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€ κατά 
55.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Αύξηση Κ.Α Εσόδου 1328.0105. 

3. Κ.Α 00-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€ κατά 8.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 

4. Κ.Α 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.410.000,00€ κατά 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου.  

5. Κ.Α 00-6117.0012.0001 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ρόδου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€ κατά 57.200€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

6. Κ.Α 00-6117.0012.0002 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ κατά 15.500€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

7. Κ.Α 00-6117.0012.0003 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

8. Κ.Α 00-6117.0012.0004 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Λινδίων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

9. Κ.Α 00-6117.0012.0005 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Νότιας 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

10. Κ.Α 00-6117.0012.0006 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

11. Κ.Α 70-6491.0003 και τίτλο «Παροχές (προμήθειες και Υπηρεσίες) προς τον 
πληθυσμό για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού» προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000€, κατά 30.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. Έγινε ισόποση εγγραφή 
στον Κ.Α.Ε 1211.0008. 

     Το αρχικό αποθεματικό είναι 819.188,80€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
αυξάνεται κατά  312.100,00€  οπότε το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται στα  
1.131.288,80€.  

Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, 
όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση. 
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Απόφαση αρ. 237/2020 

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

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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α 1211.0009 και τίτλο «Επιχορήγηση για την προστασία των αδέσποτων 
μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του COVID-19.», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και 
Πληροφόρησης. ΑΔΑ κατανομής Ω68746ΜΤΛ-ΑΩ2 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0003 και τίτλο «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του 
οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
72.000€, κατά 111.231,67 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. ΑΔΑ:Ω21Η46ΜΤΛΡ-5ΗΜ. Έγινε 
ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α.Δ 64-7341.0003.0001. 

2. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 190.000€, κατά 16.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών. ΑΔΑ:Ω21Η46ΜΤΛΡ-5ΗΜ. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α.Δ 
64-7341.0051. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α 10-7134.0004 και τίτλο «Σύστημα χρονοπαρουσίας προσωπικού Δήμου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α 10-6142.0018 και τίτλο «Κατασκευή πλατφόρμας διαχείρισης ηλεκτρονικού 
ημερολογίου πολιτικών γάμων.» προϋπολογισμού δαπάνης 18.476,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α 10-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια γραμματοθυρίδων για την εξυπηρέτηση 
περιοχών του Δήμου Ρόδου, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον διανομής 
των ταχυδρομικών αντικειμένων» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Τμήματος 
Προμηθειών. 

4. Κ.Α 30-6142.0007 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
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Δ.Ε. Ρόδου,», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

5. Κ.Α 30-6142.0008 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Ιαλυσού», προϋπολογισμού δαπάνης 4.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

6. Κ.Α 30-6142.0009 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Πεταλούδων», προϋπολογισμού δαπάνης 4.700€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.    

7. Κ.Α 30-6142.0010 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Καμείρου,», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.    

8. Κ.Α 30-6142.0011 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Ατταβύρου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.300€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

9. Κ.Α 30-6142.0012 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Καλλιθέας», προϋπολογισμού δαπάνης 4.900€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

10. Κ.Α 30-6142.0013 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Αφάντου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.300€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

11. Κ.Α 30-6142.0014 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

12. Κ.Α 30-6142.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Λινδίων», προϋπολογισμού δαπάνης 4.700€ ,με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

13. Κ.Α 30-6142.0016 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Ν.Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 4.900€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

14. Κ.Α 00-6737.0009 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο για το έργο Ανάπλαση της θαλασσινής πύλης», προϋπολογισμού δαπάνης 
750.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Δ/σου. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6453.0007 και τίτλο «Συνδρομή σε Δήμος Νετ» προϋπολογισμού δαπάνης 
3.500€ κατά 1.336,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα του Τμήματος Προμηθειών. 

2. Κ.Α 64-7341.0003.0001 και τίτλο «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση 
της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 297.842,00€ 
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κατά 111.231,67 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. ΑΔΑ:Ω21Η46ΜΤΛΡ-5ΗΜ. 
Ισόποση αύξηση Κ.Α Εσόδου 1321.0003. 

3 Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου 
Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 190.000€ κατά 16.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών. ΑΔΑ:Ω21Η46ΜΤΛΡ-5ΗΜ. Ισόποση αύξηση Κ.Α Εσόδου 1321.0082. 

Εισαγωγή κωδικού 

1.  Εισάγεται ο Κ.Α Εσόδων 0129.0003 με  τίτλο «Δικαιώματα από αντάλλαγμα 
σύμβασης παραχώρησης Δημοσίου Έργου Ήχος και Φως» έπειτα από έλεγχο του 
Τμήματος Προϋπολογισμού. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.131.288,80€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά 839.212€ οπότε το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται στις 

292.076,80€. 

 
     
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Τις υπ’ αριθ. 231/2020 Απόφαση Ο.Ε και  αρ. 237/2020 συμπληρωματική 
αυτής, 

• Τις καταστάσεις ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα, οι οποίες απεστάλησαν 
ηλεκτρονικά και επεστράφησαν  συμπληρωμένες. 

• 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) , του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006 και  του  άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου  (αρ. φύλλου 75/30-03-2020) και της 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020), 
καθώς και τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-
2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.    

• Με  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι:  
Παρόντες: είκοσι έξι  (26) 
« Υπέρ» ψήφισαν και οι είκοσι έξι (26) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
231/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αριθ. 237/2020 
συμπληρωματική αυτής, που έχει ως εξής: 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων  
 

1. Κ.Α 1211.0008 και τίτλο «Επιχορήγηση για λήψη ειδικών μέτρων  για τον 
πληθυσμό ΡΟΜΑ για την αποφυγή διάδοσης του CONID-19.», 
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και 
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Πληροφόρησης. ΑΔΑ κατανομής ΨΗΛΒ46ΜΤΛ6-ΕΙΖ. Έγινε ισόποση εγγραφή 
εξόδου στον Κ.Α. 70-6491.0003. 

2. Κ.Α 1211.0009 και τίτλο «Επιχορήγηση για την προστασία των αδέσποτων 
μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του COVID-19.», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του Τμήματος 
Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. ΑΔΑ κατανομής Ω68746ΜΤΛ-ΑΩ2 
 

 
Αύξηση πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 1328.0105 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 120.000€, κατά 100.000€ με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.(ΑΔΑ Ανακατανομής πιστώσεων στο ΠΔΕ 
2020: (ΨΛΛ846ΜΤΛΡ-Ω73). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στους  Κ.Α.Δ 60-
7341.0008 (45.000€) και στον Κ.Α.Δ 60-7341.0016 (55.000€). 

2. Κ.Α 1321.0003 και τίτλο «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του 
οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 72.000€, κατά 111.231,67 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
ΑΔΑ:Ω21Η46ΜΤΛΡ-5ΗΜ. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α.Δ 64-
7341.0003.0001. 

3. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 190.000€, κατά 16.000€ με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών. ΑΔΑ:Ω21Η46ΜΤΛΡ-5ΗΜ. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  
Κ.Α.Δ 64-7341.0051. 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μείωση πιστώσεων 
 
 1. Κ.Α 10-6211.0001  και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 2.000.000€ κατά 1.000.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού 
 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
      1. Κ.Α 00-6738.0001 και τίτλο «Χρηματοδότηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρόδου με την επωνυμία "ΡΟΔΑ"» προϋπολογισμού 
δαπάνης 472.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 
     2.  Κ.Α 10-6461.0001 και τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων» 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 

3. Κ.Α 10-7134.0004 και τίτλο «Σύστημα χρονοπαρουσίας προσωπικού Δήμου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 

4. Κ.Α 10-6142.0018 και τίτλο «Κατασκευή πλατφόρμας διαχείρισης 
ηλεκτρονικού ημερολογίου πολιτικών γάμων.» προϋπολογισμού δαπάνης 
18.476,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
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5. Κ.Α 10-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια γραμματοθυρίδων για την 
εξυπηρέτηση περιοχών του Δήμου Ρόδου, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον 
διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Τμήματος 
Προμηθειών. 

6. Κ.Α 30-6142.0007 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Ρόδου,», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

7. Κ.Α 30-6142.0008 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Ιαλυσού», προϋπολογισμού δαπάνης 4.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

8. Κ.Α 30-6142.0009 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Πεταλούδων», προϋπολογισμού δαπάνης 4.700€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.    

9. Κ.Α 30-6142.0010 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Καμείρου,», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.    

10.Κ.Α 30-6142.0011 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Ατταβύρου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.300€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

11.Κ.Α 30-6142.0012 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Καλλιθέας», προϋπολογισμού δαπάνης 4.900€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

12.Κ.Α 30-6142.0013 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Αφάντου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.300€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

13.Κ.Α 30-6142.0014 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

14.Κ.Α 30-6142.0015 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Λινδίων», προϋπολογισμού δαπάνης 4.700€ ,με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

15.Κ.Α 30-6142.0016 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση δομικής 
επάρκειας και καταγραφής προβλημάτων γεφυρών Δημοτικού Οδικού Δικτύου της 
Δ.Ε. Ν.Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 4.900€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

16.Κ.Α 00-6737.0009 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο για το έργο Ανάπλαση της θαλασσινής πύλης», προϋπολογισμού δαπάνης 
750.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Δ/σου. 
 
 
 
Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 60-7341.0008  και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 64.000€ κατά 45.000€, με 
μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Αύξηση Κ.Α Εσόδου 1328.0105. 

2. Κ.Α 60-7341.0016 και τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου - Υπηρεσίες φύλαξης» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000€ κατά 55.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Αύξηση Κ.Α Εσόδου 1328.0105. 

3. Κ.Α 00-6463.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 5.000€ κατά 8.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 

4. Κ.Α 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.410.000,00€ κατά 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου 
Ρόδου.  

5. Κ.Α 00-6117.0012.0001 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€ κατά 57.200€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

6. Κ.Α 00-6117.0012.0002 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. 
Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 17.000€ κατά 15.500€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

7. Κ.Α 00-6117.0012.0003 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

8. Κ.Α 00-6117.0012.0004 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. 
Λινδίων» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

9. Κ.Α 00-6117.0012.0005 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Νότιας 
Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

10. Κ.Α 00-6117.0012.0006 και τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. 
Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 8.500€ κατά 7.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματέας του Δήμου. 

11. Κ.Α 70-6491.0003 και τίτλο «Παροχές (προμήθειες και Υπηρεσίες) προς τον 
πληθυσμό για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού.» προϋπολογισμού δαπάνης 
200.000€, κατά 30.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. Έγινε ισόποση εγγραφή 
στον Κ.Α.Ε 1211.0008. 

12.Κ.Α 00-6453.0007 και τίτλο «Συνδρομή σε Δήμος Νετ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.500€ κατά 1.336,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα του Τμήματος Προμηθειών. 

13.Κ.Α 64-7341.0003.0001 και τίτλο «Επεμβάσεις για την προστασία και 
αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 
297.842,00€ κατά 111.231,67 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. ΑΔΑ:Ω21Η46ΜΤΛΡ-
5ΗΜ. Ισόποση αύξηση Κ.Α Εσόδου 1321.0003. 

14.Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου 
Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 190.000€ κατά 16.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών. ΑΔΑ:Ω21Η46ΜΤΛΡ-5ΗΜ. Ισόποση αύξηση Κ.Α Εσόδου 1321.0082. 
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Εισαγωγή κωδικού 
 
 Εισάγεται ο Κ.Α Εσόδων 0129.0003 με  τίτλο «Δικαιώματα από αντάλλαγμα 
σύμβασης παραχώρησης Δημοσίου Έργου Ήχος και Φως» έπειτα από έλεγχο του 
Τμήματος Προϋπολογισμού. 

 
 

       
   Το αρχικό αποθεματικό είναι 819.188,80€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 

μειώνεται κατά  527.112,00€  οπότε το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται στις 

292.076,80€.  
 

 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

          ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

       


