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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  16/06/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 11/16-06-2020    Αριθ. Απόφασης:141/2020 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 16η Ιουνίου του  2020  ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.30 στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου συνήλθε 
σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και 
την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 
οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/26477/12.06.2020 
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) και 
95 του Ν.3463/2006. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 28. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 34.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  36.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

37.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 38.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος    

39.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 42.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
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ΑΞΙΩΝ»  
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ. 
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

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

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

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

 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 2. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
Παρόντες στη Συνεδρίαση είναι, η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά (47), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Σαρικάς, Ιωάννης Αφεντούλης , Γεώργιος 
Πόκκιας, Αγαπητός Πάλλας, Μιχαήλ Παλαιολόγου , Μιχαήλ Σταυρής και ο 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου, αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση 
κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που προηγήθηκε των θεμάτων της Ημερήσιας 
Διάταξης. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημήτριος Καρατζιάς, αποχώρησε μετά το 1ο θέμα της  
Η/Δ και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάββας Καλαθενός, αποχώρησε μετά το 4ο θέμα 
της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Θ Ε Μ Α 01: Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση 
τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020 ( Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  υπ’αριθ. 290/2020 και συμπληρωματική αυτής η υπ’αριθ. 
299/2020).   

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων       
κ. Τ.Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 

290/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την υπ’ αριθ. 299/220 
συμπληρωματική αυτής, οι οποίες έχουν ως εξής: 
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 Απόφαση Ο.Ε με αριθμό 290/2020 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, 
για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου είκοσι ένα (21), συν την 
απόφαση για την έγκριση των εκτός ημερησίας θεμάτων στην 12η δια περιφοράς 
τακτική συνεδρίαση, ζητήθηκαν να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω 
θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος του τμήματος Προϋπολογισμού & 
Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20945/19-05-2020, , ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  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 ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α 10-7135.0006 και τίτλο «Προμήθεια Συνεδριακού Συστήματος 
Μετάδοσης Εικόνας» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α 00-6737.0010 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και 
Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για την αποκατάσταση δημοτικής οδού μεταξύ του 
κυκλικού κόμβου της Ε. Ο Ρόδου-Λίνδου της Δ.Κ Μασσάρων και του οικισμού 
Χαράκι.» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
Ισόποση μείωση του κ.α 30-7326.0085.  

3. Κ.Α 30-7333.0097 και τίτλο «Βελτίωση βατότητας δρόμου προς Γεμαχι της 
Δ.Ε Αρχαγγέλου.» προϋπολογισμού δαπάνης 180.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
Μείωση στους Κ.Α 30-7325.0014 κατά 80.000 και στον Κ.Α 30-7326.0085 κατά 
100.000. 

4. Κ.Α 10-7135.0016 και τίτλο «Προμήθεια σταθμών σίτισης αδέσποτων ζώων 
(σκυλιών-γατών),», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Τμήματος προμηθειών. Κ.Α Εσόδων 
1211.0009. 

5. Κ.Α 30-7135.0033 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών 
πινακίδων.», προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 10-6012.0001 και τίτλο «Αμοιβή ληξιάρχων» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000€ κατά 17.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7326.0085 και τίτλο «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000€ κατά 250.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών. 

2. Κ.Α 30-7325.0014 και τίτλο «Επεκτάσεις και επισκευές δημοτικού φωτισμού 
στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000€ κατά 80.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών. 

Αλλαγή περιγραφής 

1.  Ο Κ.Α Δαπανών  30-7326.0007 με  τίτλο «Ανάπλαση παραλίας Φαληρακίου 
- Α' Φάση», μετονομάζεται σε «Ανάπλαση πλατείας Φαληρακίου» έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2. Ο Κ.Α Δαπανών  30-7323.0083 με  τίτλο «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων 
στην περιοχή Ροδοπούλα του Δήμου Ρόδου» , μετονομάζεται σε «Κατασκευή 
κυκλικού κόμβου και πεζοδρομίου στην περιοχή Ροδοπούλα» έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 292.076,80€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά 126.200€ οπότε το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται στις 
165.876,80€. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/20945/19-5-2020, εισήγηση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

• 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 Κορωναϊού 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 Ν. 4412/2016, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959, 
• Την με αρ. 267/2020 (ΨΙΔ7Ω1Ρ-ΖΚ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με θέμα Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 
ημερησίας διάταξης, της δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 

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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α 10-7135.0006 και τίτλο «Προμήθεια Συνεδριακού Συστήματος Μετάδοσης 
Εικόνας» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α 00-6737.0010 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και 
Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για την αποκατάσταση δημοτικής οδού μεταξύ του 
κυκλικού κόμβου της Ε. Ο Ρόδου-Λίνδου της Δ.Κ Μασσάρων και του οικισμού 
Χαράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
Ισόποση μείωση του κ.α 30-7326.0085.  

3. Κ.Α 30-7333.0097 και τίτλο «Βελτίωση βατότητας δρόμου προς Γεμαχι της Δ.Ε 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 180.000€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών. Μείωση στους Κ.Α 30-7325.0014 κατά 80.000 και στον Κ.Α 30-
7326.0085 κατά 100.000. 

4. Κ.Α 10-7135.0016 και τίτλο «Προμήθεια σταθμών σίτισης αδέσποτων ζώων 
(σκυλιών-γατών)», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Τμήματος προμηθειών. Κ.Α 
Εσόδων 1211.0009. 

5. Κ.Α 30-7135.0033 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών 
πινακίδων», προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6012.0001 και τίτλο «Αμοιβή ληξιάρχων» προϋπολογισμού δαπάνης 
10.000€ κατά 17.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
από έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7326.0085 και τίτλο «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις Δ.Ε. Αρχαγγέλου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 250.000€ κατά 250.000,00€, με μεταφορά ίσου 
ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών. 

2. Κ.Α 30-7325.0014 και τίτλο «Επεκτάσεις και επισκευές δημοτικού φωτισμού 
στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000€ κατά 80.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

Αλλαγή περιγραφής 

1.  Ο Κ.Α Δαπανών  30-7326.0007 με  τίτλο «Ανάπλαση παραλίας Φαληρακίου 
- Α' Φάση», μετονομάζεται σε «Ανάπλαση πλατείας Φαληρακίου» έπειτα από 
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2. Ο Κ.Α Δαπανών  30-7323.0083 με  τίτλο «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων 
στην περιοχή Ροδοπούλα του Δήμου Ρόδου», μετονομάζεται σε «Κατασκευή 
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κυκλικού κόμβου και πεζοδρομίου στην περιοχή Ροδοπούλα» έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 292.076,80€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά 126.200€ οπότε το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται στις 
165.876,80€. 

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

Απόφαση Ο.Ε με αριθμό  299/2020 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, 
για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου είκοσι δύο (22), συν τις 
αποφάσεις α) για την έγκριση της 15ης δια περιφοράς έκτακτης συνεδρίασης και β) 
για την ένταξη του εκτός ημερησίας θέματος στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, 
ζητήθηκαν να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την 
εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου με αρ. 
πρωτ.: 2/22301/26-05-2020, ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 
οικονομικού έτους  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 1322.0033 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από 
ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού δαπάνης 
120.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. ΑΔΑ κατανομής 9ΨΝ7465ΧΘ7-ΓΙΠ. Ο Κ.Α.Δ  είναι 
ο 00-7333.0033 (120.000 ίδιοι πόροι και 180.000 Χρηματοδότηση) 

2. Κ.Α 1322.0034 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από 
ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς της  Δ.Κ. Καλλιθέας», προϋπολογισμού δαπάνης 
120.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. ΑΔΑ κατανομής 9ΨΝ7465ΧΘ7-ΓΙΠ. Ο Κ.Α.Δ είναι 
ο 00-7333.0034 (120.000 ίδιοι πόροι και 165.200 Χρηματοδότηση) 

3. Κ.Α 1211.0010 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη πάσης 
φύσεως αναγκών του Δήμου που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Covid-
19.», προϋπολογισμού δαπάνης 707.652,51€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
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αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και 
Πληροφόρησης. ΑΔΑ κατανομής 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8 

4. Κ.Α 0718.0001 και τίτλο «Έσοδα από Καζίνο Ρόδου Α.Ε», προϋπολογισμού 
δαπάνης 33.474,77€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 

5. Κ.Α 0129.0003 και τίτλο «Δικαιώματα από αντάλλαγμα σύμβασης 
παραχώρησης Δημόσιου Έργου Ήχος και Φως», προϋπολογισμού δαπάνης 
22.545€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7336.0051  και τίτλο «Νέα οστεοφυλάκια και παρεμβάσεις σε Δημοτικά 
Κοιμητήρια.» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000€ κατά 150.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 

2. Κ.Α 00-6495.0029 και τίτλο Δαπάνες για το πρόγραμμα «LIFE-IP AdaptInGR» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€ κατά 8.400€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
Ισόποση μεταφορά στον Κ.Α 10-6117.0007. 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1.  Κ.Α 10-6117.0007 και τίτλο «Αμοιβή ειδικού επιστήμονα με μίσθωση έργου για 
την υλοποίηση των δράσεων του έργου "LIFE - IP AdaptInGR"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
Ισόποση μείωση στον Κ.Α 00-6495.0029. 

2. Κ.Α 00-6731.0001 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Α'βάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής λόγω αυξημένων δαπανών εξαιτίας του covid-19» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
αίτημα της Γ.Γ του Δήμου. ΑΔΑ 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9ΥΒ. 

3. Κ.Α 00-6731.0002 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Β'βάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής λόγω αυξημένων δαπανών εξαιτίας του covid-19» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
αίτημα της Γ.Γ του Δήμου. ΑΔΑ 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9ΥΒ. 

4. Κ.Α 30-6262.0001 και τίτλο «Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μπασκετών της 
Δ.Ε Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

5. Κ.Α 30-7333.100 και τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών πλακοστρωμένων οδών 
και πεζοδρομίων» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

6. Κ.Α 10-7135.0017 και τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων Ασφαλείας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6491.0001  και τίτλο «Προμήθειες για την αντιμετώπιση της έκτακτης 
ανάγκης του Κορωνοϊού» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€ κατά 200.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Οι 100.000€ είναι από αίτημα 
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της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Πληροφορικής και 100.000 κατόπιν 
οδηγίας της Γ.Γ από έκτακτη επιχορήγηση.  

2. Κ.Α 70-6491.0002  και τίτλο «Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της έκτακτης 
ανάγκης του Κορωνοϊού» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€ κατά 100.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από οδηγία της Γ.Γ του 
Δήμου από έκτακτη επιχορήγηση . 

3. Κ.Α 70-6491.0003  και τίτλο «Παροχές (προμήθειες και Υπηρεσίες) προς τον 
πληθυσμό για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού» προϋπολογισμού δαπάνης 
230.000€ κατά 307.652.51€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από οδηγία της Γ.Γ του Δήμου από έκτακτη επιχορήγηση. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 165.876,80€ και μετά από τις παραπάνω 
μεταβολές, αυξάνεται κατά 222.019,77€ οπότε το τελικό αποθεματικό 
διαμορφώνεται στις 387.896,57€. 

Ο Πρόεδρος Αντώνης Β. Καμπουράκης εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της 
Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/22852/28-5-2020 συμπληρωματική εισήγηση του 
τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/22301/26-5-2020 εισήγηση 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 
οικονομικού  έτους 2020» ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/22301/26-05-2020 εισήγησης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2020.  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
Εισαγωγή  πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7333.0098 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών τσιμεντοστρωμένων οδών 
και πεζοδρομίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

2. Κ.Α 30-7333.0099 και τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών ασφαλτοστρωμένων 
οδών» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

      Το αποθεματικό μετ την υπ΄αρ. 2/22301/26-05-2020 εισήγηση είναι 
387.896,57€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 148.800€ και 
διαμορφώνεται στα 239.096,57€. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
• Την με αρ. πρωτ.: 2/22301/26-5-2020, εισήγηση του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, καθώς και την 
συμπληρωματική αυτής με αρ. πρωτ.: 22852/28-5-2020, 

• 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. 
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• 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,  

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 1322.0033 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές 
βροχοπτώσεις σε οδούς στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού δαπάνης 
120.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. ΑΔΑ κατανομής 9ΨΝ7465ΧΘ7-ΓΙΠ. Ο Κ.Α.Δ 
 είναι ο 00-7333.0033 (120.000 ίδιοι πόροι και 180.000 Χρηματοδότηση), 

2. Κ.Α 1322.0034 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές 
βροχοπτώσεις σε οδούς της  Δ.Κ. Καλλιθέας», προϋπολογισμού δαπάνης 
120.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. ΑΔΑ κατανομής 9ΨΝ7465ΧΘ7-ΓΙΠ. Ο Κ.Α.Δ 
 είναι ο 00-7333.0034 (120.000 ίδιοι πόροι και 165.200 Χρηματοδότηση), 

3. Κ.Α 1211.0010 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη πάσης φύσεως 
αναγκών του Δήμου που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Covid-19», 
προϋπολογισμού δαπάνης 707.652,51€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και 
Πληροφόρησης. ΑΔΑ κατανομής 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8, 

4. Κ.Α 0718.0001 και τίτλο «Έσοδα από Καζίνο Ρόδου Α.Ε.», προϋπολογισμού 
δαπάνης 33.474,77€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 

5. Κ.Α 0129.0003 και τίτλο «Δικαιώματα από αντάλλαγμα σύμβασης 
παραχώρησης Δημόσιου Έργου Ήχος και Φως», προϋπολογισμού δαπάνης 
22.545€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7336.0051  και τίτλο «Νέα οστεοφυλάκια και παρεμβάσεις σε Δημοτικά 
Κοιμητήρια» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000€ κατά 150.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 

2. Κ.Α 00-6495.0029 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα «LIFE-IP AdaptInGR» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€ κατά 8.400€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
Ισόποση μεταφορά στον Κ.Α 10-6117.0007. 

Εισαγωγή πιστώσεων  
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1.  Κ.Α 10-6117.0007 και τίτλο «Αμοιβή ειδικού επιστήμονα με μίσθωση έργου για 
την υλοποίηση των δράσεων του έργου "LIFE - IP AdaptInGR"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
Ισόποση μείωση στον Κ.Α 00-6495.0029. 

2. Κ.Α 00-6731.0001 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Α'βάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής λόγω αυξημένων δαπανών εξαιτίας του covid-19» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
αίτημα της Γ.Γ του Δήμου. ΑΔΑ 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9ΥΒ. 

3. Κ.Α 00-6731.0002 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Β'βάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής λόγω αυξημένων δαπανών εξαιτίας του covid-19» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
αίτημα της Γ.Γ του Δήμου. ΑΔΑ 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9ΥΒ. 

4. Κ.Α 30-6262.0001 και τίτλο «Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μπασκετών της 
Δ.Ε Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

5. Κ.Α 30-7333.100 και τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών πλακοστρωμένων οδών 
και πεζοδρομίων» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

6. Κ.Α 10-7135.0017 και τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων Ασφαλείας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 

7. Κ.Α 30-7333.0098 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών τσιμεντοστρωμένων οδών 
και πεζοδρομίων» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 

8. Κ.Α 30-7333.0099 και τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών ασφαλτοστρωμένων 
οδών» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

Αύξηση πιστώσεων 

1.   Κ.Α 70-6491.0001  και τίτλο «Προμήθειες για την αντιμετώπιση της έκτακτης 
ανάγκης του Κορωνοϊού» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€ κατά 200.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Οι 100.000€ είναι από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Πληροφορικής και 100.000 κατόπιν 
οδηγίας της Γ.Γ από έκτακτη επιχορήγηση.  

2.  Κ.Α 70-6491.0002  και τίτλο «Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της έκτακτης 
ανάγκης του Κορωνοϊού» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€ κατά 100.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από οδηγία της Γ.Γ του 
Δήμου από έκτακτη επιχορήγηση . 

3.  Κ.Α 70-6491.0003  και τίτλο «Παροχές (προμήθειες και Υπηρεσίες) προς τον 
πληθυσμό για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού» προϋπολογισμού δαπάνης 
230.000€ κατά 307.652.51€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από οδηγία της Γ.Γ του Δήμου από έκτακτη επιχορήγηση. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 165.876,80€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
αυξάνεται κατά 73.219,77 και διαμορφώνεται στα 239.096,57€. 

Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, 
όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 
σχετικά. 
  
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
• Τις υπ’ αριθ. 290/2020 και 299/2020 Αποφάσεις 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, 

• Μετά από τη διαλογική συζήτηση όπως διατυπώνεται στα αναλυτικά 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά  

• Με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των  μελών του Σώματος, ήτοι:  

Υπέρ ψήφισαν τριάντα οχτώ (38) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι:   

κ.κ. Ε. Καρίκης, Α.Βυρίνης,Σ. Δράκος, Ι. Ιατρίδης,   Ι. Καμπούρης,  Τ. Καμπούρης,                   

Ν.Καραμαρίτης,  Κ.Καρίκης, Τ.Κιαχαγιά-Μαγιόγλου, Α.Κολιάδης,Α. Κωνσταντίνου, 

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

Μ.Σείτης, Μ.Σοκορέλος, Α.Σπανός-Παπαγιάννη Σ. Σπυρόπουλος,  Π. Σταμάτης,    

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

Φ. Χατζηδιάκος,  Ν. Γιαννάς, Δ.Ζανεττούλλης,  Ε. Καζούλης, Σ. Καλαθενός,         

Δ. Καρατζιάς, Μ. Καφετζής, Ι. Κορωναίος, Μ. Χριστοδούλου,  Δ. Κρητικός,           

και Δ. Ιωσήφ,  

Κατά ψήφισαν δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι: κ.κ. Κ. Πότσος και                     

Κ.  Τσουρούτης.              

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, την τροποποίηση του τεχνικού 
προγράμματος του Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 290/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αριθ. 299/2020 
συμπληρωματικής αυτής, και έχει ως εξής: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 

1. Κ.Α 10-7135.0006 και τίτλο «Προμήθεια Συνεδριακού Συστήματος 
Μετάδοσης Εικόνας» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής 
και Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α 00-6737.0010 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και 
Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για την αποκατάσταση δημοτικής οδού μεταξύ του 
κυκλικού κόμβου της Ε. Ο Ρόδου-Λίνδου της Δ.Κ Μασσάρων και του 
οικισμού Χαράκι.» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών. Ισόποση μείωση του κ.α 30-7326.0085.  
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3. Κ.Α 30-7333.0097 και τίτλο «Βελτίωση βατότητας δρόμου προς Γεμαχι της 
Δ.Ε Αρχαγγέλου.» προϋπολογισμού δαπάνης 180.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών. Μείωση στους Κ.Α 30-7325.0014 κατά 80.000 και στον Κ.Α 
30-7326.0085 κατά 100.000. 

4. Κ.Α 10-7135.0016 και τίτλο «Προμήθεια σταθμών σίτισης αδέσποτων ζώων 
(σκυλιών-γατών),», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Τμήματος προμηθειών. 
Κ.Α Εσόδων 1211.0009. 

5. Κ.Α 30-7135.0033 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών 
πινακίδων.», προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών.  

 
Αύξηση πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 10-6012.0001 και τίτλο «Αμοιβή ληξιάρχων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 10.000€ κατά 17.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

 
Μείωση πιστώσεων 
 

1. Κ.Α 30-7326.0085 και τίτλο «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις Δ.Ε. 
Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000€ κατά 250.000,00€, με 
μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2. Κ.Α 30-7325.0014 και τίτλο «Επεκτάσεις και επισκευές δημοτικού 
φωτισμού στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000€ κατά 
80.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 
Αλλαγή περιγραφής 
 

1. Ο Κ.Α Δαπανών  30-7326.0007 με  τίτλο «Ανάπλαση παραλίας 
Φαληρακίου - Α' Φάση» , μετονομάζεται σε «Ανάπλαση πλατείας 
Φαληρακίου» έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών. 

2. Ο Κ.Α Δαπανών  30-7323.0083 με  τίτλο «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων 
στην περιοχή Ροδοπούλα του Δήμου Ρόδου» , μετονομάζεται σε «Κατασκευή 
κυκλικού κόμβου και πεζοδρομίου στην περιοχή Ροδοπούλα» έπειτα από αίτημα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 1322.0033 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές 

βροχοπτώσεις σε οδούς στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού δαπάνης 
120.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. ΑΔΑ κατανομής 9ΨΝ7465ΧΘ7-ΓΙΠ. Ο Κ.Α.Δ 
είναι ο 00-7333.0033 (120.000 ίδιοι πόροι και 180.000 Χρηματοδότηση) 

2. Κ.Α 1322.0034 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές 
βροχοπτώσεις σε οδούς της  Δ.Κ. Καλλιθέας.», προϋπολογισμού δαπάνης 
120.000€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης 
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Τεχνικών Έργων και Υποδομών. ΑΔΑ κατανομής 9ΨΝ7465ΧΘ7-ΓΙΠ. Ο Κ.Α.Δ 
είναι ο 00-7333.0034 (120.000 ίδιοι πόροι και 165.200 Χρηματοδότηση) 

3. Κ.Α 1211.0010 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη πάσης φύσεως 
αναγκών του Δήμου που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Covid-19.», 
προϋπολογισμού δαπάνης 707.652,51€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και 
Πληροφόρησης. ΑΔΑ κατανομής 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8 

4. Κ.Α 0718.0001 και τίτλο «Έσοδα από Καζίνο Ρόδου Α.Ε», προϋπολογισμού 
δαπάνης 33.474,77€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 
έλεγχο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 

5. Κ.Α 0129.0003 και τίτλο «Δικαιώματα από αντάλλαγμα σύμβασης 
παραχώρησης Δημόσιου Έργου Ήχος και Φως», προϋπολογισμού δαπάνης 
22.545€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 
Τμήματος Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

 
Μείωση πιστώσεων 
 
1. Κ.Α 30-7336.0051  και τίτλο «Νέα οστεοφυλάκια και παρεμβάσεις σε Δημοτικά 

Κοιμητήρια.» προϋπολογισμού δαπάνης 250.000€ κατά 150.000€, με μεταφορά 
ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών. 

2. Κ.Α 00-6495.0029 και τίτλο Δαπάνες για το πρόγραμμα «LIFE-IP AdaptInGR» 
προϋπολογισμού δαπάνης 10.000€ κατά 8.400€, με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
Ισόποση μεταφορά στον Κ.Α 10-6117.0007. 

 
Εισαγωγή πιστώσεων  
 
1. Κ.Α 10-6117.0007 και τίτλο «Αμοιβή ειδικού επιστήμονα με μίσθωση έργου για 

την υλοποίηση των δράσεων του έργου "LIFE - IP AdaptInGR"» 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.400€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
Ισόποση μείωση στον Κ.Α 00-6495.0029. 

2. Κ.Α 00-6731.0001 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Α'βάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής λόγω αυξημένων δαπανών εξαιτίας του covid-19» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
αίτημα της Γ.Γ του Δήμου. ΑΔΑ 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9ΥΒ. 

3. Κ.Α 00-6731.0002 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Β'βάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής λόγω αυξημένων δαπανών εξαιτίας του covid-19» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 
αίτημα της Γ.Γ του Δήμου. ΑΔΑ 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9ΥΒ. 

4. Κ.Α 30-6262.0001 και τίτλο «Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μπασκετών της 
Δ.Ε Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

5. Κ.Α 30-7333.100 και τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών πλακοστρωμένων οδών 
και πεζοδρομίων» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

6. Κ.Α 10-7135.0017 και τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων Ασφαλείας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 24.800€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα αίτημα της Δ/νης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 

 
Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 70-6491.0001  και τίτλο «Προμήθειες για την αντιμετώπιση της έκτακτης 

ανάγκης του Κορωνοϊού» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€ κατά 200.000€ 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Οι 100.000€ είναι από αίτημα 
της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Πληροφορικής και 100.000 κατόπιν 
οδηγίας της Γ.Γ από έκτακτη επιχορήγηση.  

2. Κ.Α 70-6491.0002  και τίτλο «Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της έκτακτης 
ανάγκης του Κορωνοϊού» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€ κατά 100.000€, 
με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από οδηγία της Γ.Γ του 
Δήμου από έκτακτη επιχορήγηση . 

3. Κ.Α 70-6491.0003  και τίτλο «Παροχές (προμήθειες και Υπηρεσίες) προς τον 
πληθυσμό για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού» προϋπολογισμού δαπάνης 
230.000€ κατά 307.652.51€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από οδηγία της Γ.Γ του Δήμου από έκτακτη επιχορήγηση. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή  πιστώσεων. 
1. Κ.Α 30-7333.0098 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών τσιμεντοστρωμένων οδών 
και πεζοδρομίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
2. Κ.Α 30-7333.0099 και τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών ασφαλτοστρωμένων 
οδών» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 292.076,80€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 
μειώνεται κατά 52.980,23€ οπότε το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται στα 
239.096,57€. 

 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ 

 


