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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  25/5/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017    Αριθ. Απόφασης: 439/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25 Μαϊου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19.00 
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. 
2/37228/19.5.2017 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 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

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

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος  και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 22o  : Έγκριση γενόμενης μετάβασης στην Αθήνα στις 
9/5 έως 11/5/2017 του Αντιδημάρχου Οικονομικών 
κ.Διακοσταματίου Σάββα και διάθεση πίστωσης αρ.πρωτ. 
2/35401/2017. 
  
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ε.Μανδρακός έθεσε υπόψη του Σώματος 
την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/35401/2017 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 140 του Ν. 3463/2006 «Δαπάνες 

Μετακίνησης , Αποζημιώσεις – Λοιπά έξοδα» παράγρ.1 « οι 

δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί 

ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός έδρας του 

δήμου ή της κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες 

περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο 

αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας χωρίς προηγούμενη 

απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο 

αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη 

ή όχι» και παραγρ.2 « σε όσους μετακινούνται για εκτέλεση 

υπηρεσίας καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του οικείου 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, οι δαπάνες μετακίνησης που 

προβλέπονται «από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2685/1999 όπως 

ισχύει, 

παρακαλώ όπως εγκρίνεται τη γενόμενη μετακίνησή μου στην Αθήνα 

στις 9/5/2017 έως 11/5/2017  για του εξής λόγους: 

Μετά από αίτημα δικό μου κλήθηκα έκτακτα  από τον πρόεδρο του  

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για συνάντηση  την 9-5-2017 

με σκοπό: 

I. την αναχρηματοδότηση των δανείων που έχει ο Δήμος 

μας στο ανωτέρω ταμείο, 

II. τη δυνατότητα, σε σχέση με την ανατροφοδότηση των 

συναφθέντων δανείων,  της χρηματοδότησης του 

ταμείου για την κατασκευή του Δημοτικού Θεάτρου 

Ρόδου      .  

III. τη δανειοδότηση του Δήμου Ρόδου για το θέμα της 
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βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του Δήμου μας   

      Επίσης μετέβη έκτακτα: 

1. στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το θέμα του προσυμβατικού 

ελέγχου για το έργο: Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση 

ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή-

κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική), αποκομιδή και 

διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου 

Ρόδου 

2.   στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πορεία των 

επιχορηγήσεων του δήμου λόγω καθυστέρησης απόδοσης της 

ΣΑΤΑ και του φόρου φυσικών προσώπων 

3. Στην Ε.Τ.Α.Δ. για το αίτημα παραχώρηση αιγιαλού και 

παραλίας στο δήμο Ρόδου για το έτος 2017 και επιπλέον για 

πέντε χρόνια 

Παρακαλούμε, τέλος,  για την διάθεση του ποσού των 515,92 

Ευρώ στον   Κ.Α. 00-6421 το οποίο αναλύεται: 

Αεροπορικά Εισιτήρια: 235,92 Ευρώ 

Έξοδα διαμονής: 200,00 Ευρώ 

Ημερήσια αποζημίωση: 2 ημέρες Χ 40 Ευρώ= 80 Ευρώ 

 
Η αναγραφή της ανωτέρω πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δε 
σημαίνει και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
(εκτελεστούν), αν προηγουμένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση 
του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι 
πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν 
διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις 
πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, οι οποίες διατίθενται χωρίς 
απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία 
αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες 
αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό 
τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΚ 30/19664/20-4-
2011, άρθρο 9 παρ. 1 ΠΔ 80/2016). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), 
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού, που αναφέρονται 
ρητά και περιοριστικά στο εν λόγω άρθρο (εκτός δηλαδή από εκείνες που 
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σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διατίθενται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημάρχου). 
Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη 
δαπάνη συνολικού ποσού 515,92 ευρώ.   Στον προϋπολογισμό του Δήμου 
μας, οικον. έτους 2017 που ψηφίστηκε με την αρ. 968/2016 απόφαση του 
Δημοτικού μας Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την 92146/2016 απόφαση της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης  και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ , προβλέπεται σχετική πίστωση για τον σκοπό αυτό.   
Προτείνεται η έγκριση και η διάθεση (ψήφιση) πίστωσης της ανωτέρω 
δαπάνης, σε βάρος του ΚΑΕ 00-6421 του Προϋπολογισμού οικον. έτους 
2017. 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. 

Πότσος, ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής,  οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Κασσανής, Ι. Γιαννακάκης,  Ε. Ατσίδη, Κ. Σαρρή-

Υψηλάντη, Ε. Παναή     και η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κ. Κ. 

Μπιλιά απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος.   
 
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, 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

• Την ανωτέρω εισήγηση  της Υπηρεσίας 
• 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  

• Το άρθρο 158 παρ. 3 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) 
• Τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
• Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
• Το άρθρο 66  Ν.4270/2014 
• Το άρθρο 9 Π.Δ 80/2016  
• Την πρόταση-ανάληψη υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών 
• Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη περιλαμβάνεται στις δαπάνες 
για τις οποίες τη διάθεση της πίστωσης και την έγκριση της δαπάνης 
διενεργεί το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει την έκτακτη γενόμενη μετάβαση του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου στην Αθήνα  στις 9/5 έως 
11/5/2017  για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην 
ανωτέρω εισήγηση. 

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και προέρχεται στη διάθεση-ψήφιση πίστωσης 
ποσού 515,92€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6421 με τίτλο « Οδοιπορικά 
έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» πρου/σμού 
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δαπάνης 15.000€, του προυπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικ. έτους 
2017 για τον ανωτέρω σκοπό. 
Τα έξοδα μετακίνησης αναλύονται ως εξής: 
 
• Αεροπορικά Εισιτήρια: 235,92 Ευρώ 

• Έξοδα διαμονής: 200,00 Ευρώ 

• Ημερήσια αποζημίωση: 2 ημέρες Χ 40 Ευρώ= 80 Ευρώ 

 
 

3. Εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σ. Διακοσταματίου 
για την υπογραφή της ΑΑΥ. 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       
 
 
 
                       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    
 

 


