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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  17/2/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017    Αριθ. Απόφασης: 126/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/10392/13-2-2016 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 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος) 

17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

(δικ/νος) 

18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

19.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

20.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

22.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

25.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

26.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 

6. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (δικ/νος) 

 
2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)  

 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος) 10.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας(δικ/νος) 
 

4.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 11.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(δικ/νη) 

 

5.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ(δικ/νος) 

 

12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 

 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 2.1 και 4.21. προτάχθηκαν και 
συζητήθηκαν στην αρχή της Συνεδρίασης. 
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης και ο Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς προσήλθαν κατά την διάρκεια της 
Ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους, 
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους. 
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Θ Ε Μ Α 10ο  : Συμπλήρωση της αρ.55/2017 (ορθή επανάληψη) 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 
του Σώματος την αρ.πρωτ. 2/11339/2017 εισήγηση, η οποία έχει ως 
ακολούθως: 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, θα μας  κάνει 

την εξαιρετική τιμή να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα 

λάβουν χώρα στον Δήμο μας, με αφορμή την 70η επέτειο της 

Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου. Σε εφαρμογή της υπ. αρ. 54/23-1-2017 

απόφασης του ΔΣ θα γίνει η ανακήρυξη του ως Επίτιμου Δημότη Ρόδου, 

ενώ θα παραστεί και στην πρώτη επίσημη παρουσίαση του έργου της 

αναστήλωσης του Ιερού Κουβουκλίου  του Πανάγιου Τάφου στον Πανίερο 

Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, παρουσία εκπροσώπων εκκλησιών, 

που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 6 Μαρτίου 2017. 

Με την υπ. αρ. 55/23-1-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η προμήθεια των προβλεπόμενων συμβολικών δώρων για τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους εκπροσώπους των εκκλησιών που θα 

παρευρεθούν στις παραπάνω εκδηλώσεις, την φιλοξενία και την παράθεση 

δείπνου, συνολικού ποσού έως 5.000 €. 

Μετά από, κατ’ αρχήν, έρευνα αγοράς για την υλοποίηση της ανωτέρω 

απόφασης και την ανάγκη για προμήθεια πέντε επιπλέον αναμνηστικών 

δώρων απαιτείται αφενός η αύξηση του συνολικού διαθέσιμου ποσού και 

αφετέρου η εξειδίκευση των δαπανών. Κατά εφαρμογή δε, του Π.Δ. 

80/2016, κρίνεται αναγκαία η αναδιατύπωση της καθ’ ολοκληρίαν.  

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :  
1) Την προμήθεια του προβλεπόμενου χρυσού μεταλλίου, καθώς και 

συμβολικών δώρων, τη φιλοξενία και την παράθεση γεύματος και 

δείπνου, συνολικού ποσού έως έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρών 

(6.500€) και την αντίστοιχη διάθεση πίστωσης και ανάληψη 

υποχρέωσης σε βάρος του κ.α. 00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές 

διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα» του προϋπολογισμού του 

Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2017, ύψους 15.000€, για τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους εκπροσώπους των εκκλησιών που 

θα παρευρεθούν εορταστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στον 

Δήμο μας, με αφορμή την 70η επέτειο της Ενσωμάτωσης της 

Δωδεκανήσου, την απονομή Τιμητικής Διάκρισης στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας  αλλά και στην πρώτη επίσημη παρουσίαση του έργου της 

αναστήλωσης του Ιερού Κουβουκλίου  του Πανάγιου Τάφου στον 

Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, που θα 

πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 6 Μαρτίου 2017. 

2) Εξουσιοδοτείται ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

κ. Σάββας Διακοσταματίου για την υπογραφή της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης. 

3) Την εξειδίκευση των παραπάνω δαπανών ως ακολούθως: 



4 

 

Α) Προμήθεια  ενός Χρυσού Μεταλλίου «Απόλλων Ήλιος», σύμφωνα με 

το άρθρο 1, παρ. Α, εδ. Α1 του Κανονισμού Απονομής Τιμητικών 

Διακρίσεων του Δήμου Ρόδου, όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα και λόγω των σημερινών δημοσιονομικών συνθηκών, 

το μετάλλιο τιμής να γίνεται αντί σε χρυσό σε επίχρυσο. Η διάμετρος 

του συγκεκριμένου είναι 5 εκ. και κόστος  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ είναι 650 €. 

Β) Προμήθεια 10 αναμνηστικών δώρων:  ασημένιων κλειδιών, ύψους 

17 εκ, πλάτους 5 εκ, αξία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 300 € ανά 

τεμάχιο, σε σύνολο 3.000 €. 

Γ) Παράθεση γεύματος για 100 άτομα, στην τιμή των 14 € ανά άτομο, 

συνολικό κόστος 1.400 € 

Δ) Παράθεση δείπνου για 50 άτομα, στην τιμή των 29 € ανά άτομο, 

κόστος 1.450 € 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 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, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη συμπλήρωση της υπ΄αριθ.55/23-1-2017 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Έγκριση 
Προμήθειας συμβολικών δώρων, φιλοξενία και παράθεση 
επίσημου δείπνου, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση 
πίστωσης στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλου, σε Επίτιμο Δημότη 
Ρόδου» ως εξής: 
 

1. Εγκρίνει την προμήθεια του προβλεπόμενου χρυσού μεταλλίου, 

καθώς και συμβολικών δώρων, τη φιλοξενία και την παράθεση 

γεύματος και δείπνου, συνολικού ποσού έως έξι χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρών (6.500€) και την αντίστοιχη διάθεση πίστωσης 

και ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος του κ.α. 00.6433.0001 με τίτλο 

«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα» του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2017, ύψους 

15.000€, για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους εκπροσώπους 

των εκκλησιών που θα παρευρεθούν εορταστικές εκδηλώσεις που θα 

λάβουν χώρα στον Δήμο μας, με αφορμή την 70η επέτειο της 

Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου, την απονομή Τιμητικής Διάκρισης 

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  αλλά και στην πρώτη επίσημη 

παρουσίαση του έργου της αναστήλωσης του Ιερού Κουβουκλίου  

του Πανάγιου Τάφου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα 
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Ιεροσόλυμα, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 6 Μαρτίου 

2017. 

2. Εξουσιοδοτείται ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών κ. Σάββας Διακοσταματίου για την υπογραφή της 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

3. Την εξειδίκευση των παραπάνω δαπανών ως ακολούθως: 
 

•  Προμήθεια  ενός Χρυσού Μεταλλίου «Απόλλων Ήλιος», 

σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. Α, εδ. Α1 του Κανονισμού 

Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Ρόδου, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και λόγω των σημερινών 

δημοσιονομικών συνθηκών, το μετάλλιο τιμής να γίνεται αντί σε 

χρυσό σε επίχρυσο. Η διάμετρος του συγκεκριμένου είναι 5 εκ. 

και κόστος  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ είναι 650 €. 

•  Προμήθεια 10 αναμνηστικών δώρων:  ασημένιων κλειδιών, 

ύψους 17 εκ, πλάτους 5 εκ, αξία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

300 € ανά τεμάχιο, σε σύνολο 3.000 €. 

•  Παράθεση γεύματος για 100 άτομα, στην τιμή των 14 € ανά 

άτομο, συνολικό κόστος 1.400 € 

•  Παράθεση δείπνου για 50 άτομα, στην τιμή των 29 € ανά 

άτομο, κόστος 1.450 € 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 

 
 

 
 

 


