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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  28/12/ 2016  Έκτακτης Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016    Αριθ. Απόφασης: 1053/2016 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη  και 
ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Έκτακτη Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/108541/27-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄87/2010), και  95  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
23. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

24.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

25.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

 27. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 28.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 31. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 
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11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

  35. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

13.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

15.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

19.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)  

 

 
2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ (δικ/νος) 

8. . ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

3 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 10. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ( δικ/νος) 

5. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (δικ/νος) 11.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)  

 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου Ρόδου κ. Ε. Κορναρόπουλος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
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Θ Ε Μ Α 1.9 : Ανάκληση της υπ’ αρ. 1012/2016 και 
Παραχώρηση ακινήτου 51,07 τμ στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. 
Αποστόλων Άνω με αρ. 14, 15, 16 (συνενωμένα) στο σύλλογο 
με την επωνυμία «Σύλλογος ατόμων με αναπηρίες επαρχίας 
Ρόδου». αρ. πρωτ. 2/108244/2016.    

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ. 2/108244/22-12-2016 της 
Δ/νσης Οικονομικών- Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας, η οποία έχει ως 
εξής: 
 

Λαμβάνοντας υπόψη :  

Α. Το Ν.3463/2006 άρθρο 185  παρ. 2 περί «...δωρεάν παραχώρησης με 
απόφαση του Δ.Σ. σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και 
μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά 
συμφέροντα…»   

Β.  Τους σκοπούς του «Συλλόγου ατόμων με αναπηρίες επαρχίας Ρόδου», 
όπως διαφαίνονται στο καταστατικό του μετά των τροποποιήσεών του και 
είναι : 

• «Η οργάνωση όλων των Α.με.Α. που κατοικούν στην επαρχία Ρόδου, η 
μελέτη, προβολή, και επίλυση θεμάτων των Α.με.Α. και η με κάθε πρόσφορο 
τρόπο προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών 
δικαιωμάτων τους.  

• Η προώθηση και η προαγωγή της συλλογικής δράσης και της 
συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των Α.με.Α. και η συνεργασία με 
συγγενείς φορείς του νομού και της περιφέρειας.  

• Η ιδιαίτερη συνεργασία με φορείς του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος 
για ζητήματα που αφορούν την απασχόληση, ασφάλιση και όποια άλλα 
παράγωγα δικαιώματα των εργαζομένων Α.με.Α., στην κατεύθυνση της 
προώθησης της ισότιμης μεταχείρισης τους. 

• Η συμβολή του Συλλόγου στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση 
της νομοθεσίας που αφορά τα Α.με.Α., έτσι που να εξασφαλίζεται η προαγωγή 
των δικαιωμάτων τους.  

• Η προώθηση και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την επαγγελματική 
αποκατάσταση και την απασχόληση των Α.με.Α., παρεμβαίνοντας στους 
δημόσιους και κρατικού φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση 

• Η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνθηκών 
πλήρους και ισότιμης ένταξης των Α.με.Α. στο κοινωνικό σύνολο. 

• Η συμμετοχή του Συλλόγου σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις και ειδικά 
νομαρχιακού ή περιφερειακού χαρακτήρα, καθώς επίσης κα ιη συμμετοχή του 
στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. 

• Η οργάνωση κάθε είδους μορφωτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και γενικά 
διαφόρων εκδηλώσεων, που προάγουν τα μέλη του Συλλόγου και εξυψώνουν 
τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της 
ειρήνης.» 

Γ.  Την υπ’. αρ. πρωτ.2/62520/01-08-2016 αίτηση που αφορά την 
παραχώρηση  χώρων για τη στέγαση του Συλλόγου με την επωνυμία 
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«Σύλλογος ατόμων με αναπηρίες επαρχίας Ρόδου»  και με Α.Φ.Μ 090220171, 
στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω  

Δ. Τα θεωρημένα σχέδια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (αρ. 
πρωτ. 16/105896/15-12-2016) 

Ε. Την υπ΄αριθ. 341/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Δήμου Ρόδου. 

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με : 

Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση για χρονικό διάστημα πέντε (5) 

ετών του ακινήτου υπ’ αρ. 14, 15, 16 (συνενωμένα) στο Εμπορικό Κέντρο 

Αγ. Αποστόλων Άνω, συνολικής επιφάνειας 51,07 τμ αποτελούμενο από το 

χώρο εργαστηρίου 40,87 τμ, την αποθήκη 5,10 τμ και το WC 5,10 τμ, όπως 

αντίστοιχα αποτυπώνονται  στις συνημμένες κατόψεις αποτύπωσης και 

διαμόρφωσης χώρου του ισογείου του Εμπορικού Κέντρου στους Αγ. 

Αποστόλους Άνω, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προς 

υπογραφή παραχωρητηρίου.  

Η παραχώρηση του ως άνω ακινήτου έχει σκοπό αφενός τη δημιουργία 
Κέντρου Συνάντησης Ατόμων με Αναπηρία και αφετέρου Απασχόλησης ως 
Εργαστήριο Παρασκευής Χειροποίητων Παραδοσιακών Προϊόντων από τα 
μέλη του συλλόγου. Το συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης θα συνταχθεί 
με τη συμβολή του Νομικού Συμβούλου του Τμήματος και θα περιλαμβάνει  
ενδεικτικά τους εξής όρους: 

1. Οι παραπάνω δραστηριότητες του φορέα δε θα επηρεάζουν με 
οποιοδήποτε τρόπο την εύρυθμη λειτουργία των παρακείμενων 
δραστηριοτήτων που είναι εγκατεστημένες στο κτίριο. 

2. Μετά την παράδοση του ακινήτου στο Σύλλογο, για οποιαδήποτε 
κτιριακή παρέμβαση, θα εξασφαλίζονται με ευθύνη του Συλλόγου με την 
επωνυμία «Σύλλογος ατόμων με αναπηρίες επαρχίας Ρόδου», οι 
απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες και η έγγραφη ενημέρωση προς το 
Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

3. Μετά την παράδοση του ακινήτου στο Σύλλογο, κάθε εργασία που θα 
κριθεί απαραίτητη για την λειτουργία του ακινήτου, θα βαρύνει 
αποκλειστικά το Σύλλογο, όπως και οι δαπάνες σύνδεσης του χώρου με τη 
ΔΕΗ, ΔΕΥΑΡ, εταιρεία τηλεπικοινωνιών, κ.λπ. 

4. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του 
ακινήτου σε τρίτο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου, ειδάλλως θα 
συνεπάγεται σοβαρός λόγος ανάκλησης της δωρεάν παραχώρησης.  

                     

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. 

Σ. Στάγκας,  Α. Γιαννικουρής και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Α. Παπουράς  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος.   
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση,  τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 

άρθρου 93  του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

του Σώματος , 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθ. 1012/2016 Απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παραχώρηση  χρήσης ενός 
ακινήτου στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω αρ. 1 στο 
σύλλογο με την επωνυμία « Σύλλογος ατόμων με αναπηρίες 
επαρχίας Ρόδου». 
 

2.  Εγκρίνει την  δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση για 
χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών του ακινήτου υπ’ αρ. 14, 
15, 16 (συνενωμένα) στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων 
Άνω στον σύλλογο με την επωνυμία « Σύλλογος ατόμων με 
αναπηρίες επαρχίας Ρόδου». Το ακίνητο έχει συνολική 
επιφάνεια 51,07 τμ αποτελούμενο από το χώρο εργαστηρίου 
40,87 τμ, την αποθήκη 5,10 τμ και το WC 5,10 τμ, όπως 
αντίστοιχα αποτυπώνονται  στις συνημμένες κατόψεις 
αποτύπωσης και διαμόρφωσης χώρου του ισογείου του 
Εμπορικού Κέντρου στους Αγ. Αποστόλους Άνω, το οποίο θα 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προς υπογραφή 
παραχωρητηρίου το οποίο θα συνταχθεί με τη συμβολή του 
Νομικού Συμβούλου με ενδεικτικούς όρους που 
αποτυπώνονται στην παραπάνω εισήγηση.  
 

Η παραχώρηση του ως άνω ακινήτου έχει σκοπό αφενός τη δημιουργία 
Κέντρου Συνάντησης Ατόμων με Αναπηρία και αφετέρου Απασχόλησης ως 
Εργαστήριο Παρασκευής Χειροποίητων Παραδοσιακών Προϊόντων από τα 
μέλη του συλλόγου. Το συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης θα συνταχθεί 
με τη συμβολή του Νομικού Συμβούλου του Τμήματος και θα περιλαμβάνει  
ενδεικτικά τους εξής όρους: 

• Οι παραπάνω δραστηριότητες του φορέα δε θα επηρεάζουν με 
οποιοδήποτε τρόπο την εύρυθμη λειτουργία των παρακείμενων 
δραστηριοτήτων που είναι εγκατεστημένες στο κτίριο. 

• Μετά την παράδοση του ακινήτου στο Σύλλογο, για οποιαδήποτε 
κτιριακή παρέμβαση, θα εξασφαλίζονται με ευθύνη του Συλλόγου με 
την επωνυμία «Σύλλογος ατόμων με αναπηρίες επαρχίας 
Ρόδου», οι απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες και η έγγραφη 
ενημέρωση προς το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας & 
Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ρόδου. 
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• Μετά την παράδοση του ακινήτου στο Σύλλογο, κάθε εργασία που 
θα κριθεί απαραίτητη για την λειτουργία του ακινήτου, θα βαρύνει 
αποκλειστικά το Σύλλογο, όπως και οι δαπάνες σύνδεσης του χώρου 
με τη ΔΕΗ, ΔΕΥΑΡ, εταιρεία τηλεπικοινωνιών, κ.λπ. 

      
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   
 
 
                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: Ναι και να κάνω μια ερώτηση στον κ. Δήμαρχο 
έχετε και κάποιο, θέμα και για την ΦΛΟΓΑ κ. Δήμαρχε ; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα δείτε είναι το θέμα αυτό που έχει έρθει ένα έγγραφο από 
ότι είδατε τηλεγραφικό από την ΔΥΠΕ ότι μας αναθέτει μας παραχωρεί την 
χρήση και μάλιστα λέει της προκάτ αίθουσας , έχω πάει,  στεγάζονται αυτή 
την στιγμή 7-8 σύλλογοι εκεί θα τους διευκολύνει ο Δήμος ουσιαστικά 
έχοντας την ευθύνη ουσιαστικά την ηλεκτροδότηση και τη συντήρηση 
έχουν μείνει και έχουν κενωθεί 3 αίθουσες . Το περίεργο είναι ότι η ΔΥΠΕ 
φεύγει και κρατάει τις δυο αίθουσες ως αποθήκες για εξοπλισμό , είπα 
λοιπόν αμέσως μετά τις γιορτές η μία αίθουσα το λέω ευθέως θα το φέρω 
στο ΔΣ είναι για το Σύλλογο αυτό που συνάδει με τις άλλες κοινωνικές 
δομές η ΦΛΟΓΑ και ο άλλος είχε παραχωρηθεί παλιά στο ΚΕΘΕΑ και το 
ΚΕΘΕΑ για κάποιο λόγο καθυστέρησε και πήγε το ΚΕΚ Γεννηματάς μέσα . 
Υπάρχει λοιπόν μια αίθουσα που ήταν τα ηλεκτρονικά εκεί και η μεγάλη 
αίθουσα που είναι οι εκδηλώσεις που κάνει ο Ερυθρός Σταυρός θα είναι 
κοινή για όλους τους συλλόγους με ένα κανονισμό που θα βγάλουμε εκεί , 
γιατί αυτή την στιγμή το ΚΕΘΕΑ που κάνει μια πολύ σπουδαία δράση 
στεγάζεται σε ένα δυο επί δυο δίπλα ένα σπιτάκι διπλά στον ιατρικό 
σύλλογο , οπότε αυτοί οι δυο σύλλογοι θα πάνε εκεί . 
Η ΦΛΟΓΑ είπα θα μου αδειάσουν υποχρεωτικά την μια αποθήκη αν θέλουν 
να τους δώσουμε εμείς στην ΔΥΠΕ ή αν δεν βρίσκουν στα υπόγεια του 
νοσοκομείου μια αποθήκη θα μεταφέρουν οι δικές μας τεχνικές υπηρεσίες 
καθημερινότητας που έχουμε το υλικό μια και δεν μπορούν θα το πω 
δημόσια βέβαια ότι στεναχωρήθηκα έχει πέσει επιδρομή εκεί μάζεψαν τις 
καρέκλες τα τραπέζια τα καθίσματα ως μη ο Δήμος να μην ήταν αξιόπιστος 
να κάνουν ένα πρωτόκολλό ή οι σύλλογοι να τα χρησιμοποιούν παράδοσης 
παραλαβής . Ωστόσο ο Δήμος έχει πάρει από διάφορα ανακαινίσεις κλπ και 
καθίσματα και τραπέζια και θα φροντίσει αυτή την αίθουσα όχι μόνο να την 
εξοπλίσει και ας τα πάρουνε στο νοσοκομείο και τις καρέκλες και τα 
καθίσματα να μην μας πουν ότι τα πήραμε κιόλας . Έτσι μέρες που είναι 
δεν πρέπει να τας λέω  έτσι ωμά αλλά δυστυχώς όταν πάτε εκεί θα 
απογοητευτείτε . 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ: Επειδή στεναχωρήθηκα με το θέμα αυτό 
έχω να κάνω μια πρόταση δήλωση στο ΔΣ, καταρχάς να σας πω ότι ο 
προϋπολογισμός εγκρίθηκε και έχει αναρτηθεί ήταν θετικό άρα την 1/1/17 
πάμε με προϋπολογισμό ΄17 είπα για να πω το άλλο . Λοιπόν ακούστε με 
λίγο. Δεν μιλάω μόνο για το θέμα που έθεσε ο κ. Χατζηευθυμίου , μιλάω 
για τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο οικονομικών ο οποίος θα αντιμετωπίζει το 
ίδιο θέμα εάν κατά την άποψη μου δεν πάρει απόφαση το ΔΣ την οποίαν 
θα εισηγηθώ εγώ στο επόμενο . Οι οικονομικές υπηρεσίες αρνούνται να 
εισάγουν τα οποιαδήποτε αιτήματα πολιτών που έχουν να κάνουν με 
διαγραφές εάν αυτές θεωρούν ότι το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί . 
Έχω τσακωθεί εντός και εκτός εισαγωγικών από την ημέρα που ανέλαβα . 
Πιστεύω ότι όλα τα αιτήματα των πολιτών πρέπει να προωθούνται στο ΔΣ 
είτε με θετική είτε με αρνητική  εισήγηση δι8ότι είναι δημοκρατικό 
δικαίωμα του κάθε πολίτη να ακουστεί στο ΔΣ εφόσον επιθυμεί ή το θέμα 
του το οικονομικό θέμα που έχει και βέβαια ταυτόχρονα είναι και καλό να 
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ξέρουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για πιο λόγο ένα θέμα τέλος πάντων 
σταματάει . Νομίζω εάν συμφωνεί το σώμα κ. Δήμαρχε ή θα δοθεί ένα 
εντέλλεστε διότι δεν μου δίνουν και σε πιο νόμο πατάνε δηλ. ποιος είναι  
νόμος που αρνούνται στον χ να φέρουν εισήγηση στο δς ; Αρνητική ; 
Αρνητική θα πεις εσύ σαν υπηρεσία ότι δεν έχει δίκιο ο χ ο ψ ο ω και δεν 
πρέπει να του επικυρώσεις αν όχι θα φέρω εισήγηση στο ΔΣ να πάει 
εντέλλεστε προς την Δ/νση οικονομικών να τελειώσει αυτό το πάρτι .100 
θέματα 100 θέματα  καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω . Δηλαδή εισηγήσεις 
που σήμερα δεν έρχονται διότι σταματούν εκεί θα είναι άλλες 20-30 , 20-
30 τι να κάνουμε να τελειώσει αυτό το θέμα .  
 
 
 
 


