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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  11/1/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 1/11-1-2018    Αριθ. Απόφασης: 4/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  11 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
18.30 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. 2/769/5.1.2018 
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 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

28 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
30. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 31. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
33. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

11. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

12. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  34. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.  ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

15. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 38.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 
17. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

39. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-  



2 

 

Αντιδήμαρχος 

19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

40.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

20. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

21.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

6.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 
 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου        κ.κ. 
Δ.Σαλαμαστράκης και Εμμ.Στάγκας, καθώς και η Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Ασκληπιείου κα. Μ.Παπαβασιλείου. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Δράκος και Δ.Τσίκκης, απεχώρησαν 
κατά  την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα 
(40), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 1.3: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από 
το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για τη «συντήρηση, 
απολύμανση και καθαρισμό χαλιών, μοκετών και κουρτινών» 
αρ.πρωτ. 2/108452/2017. 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 2/108452/2017 εισήγηση της 
Δ/νσης Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών,  η οποία έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
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1) Την πράξη 189/2017 του έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2) Την παρ. 5 του άρθρου 200 και της παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την οποία στα δικαιολογητικά του χρηματικού 
εντάλματος, πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η απόφαση του 
Δημοτικού  Συμβουλίου ως αρμόδιο όργανο του Δήμου Ρόδου , που 
εγκρίνει το Πρωτόκολλο οριστικής Παραλαβής της Προμήθειας ή 
Υπηρεσίας.  

                                           ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

  Την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας για  την «συντήρηση, απολύμανση 
και καθαρισμό χαλιών, μοκετών και κουρτινών» που κατακυρώθηκε στο 
ανάδοχο  «ΚΟΥΦΑΛΑΚΗΣ ΙΩ. ΣΤΑΥΡΟΣ» ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  σύμφωνα με την 
σύμβαση με αρ. πρωτ. 2/94750(15/11/2017)  συνολικής αξίας 1.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του ανωτέρω. 

Το Τ.Π.Υ. με το οποίο ολοκληρώνεται η ανωτέρω σύμβαση   είναι το 
υπ΄αριθμό  938 στις 27/12/2017.   Παρακαλούμε να προβείτε στην 
έγκριση πρωτόκολλου οριστικής  παραλαβής  της ανωτέρω υπηρεσίας, 
ως τούτη υλοποιήθηκε στον κωδικό 15-6265.0003 
 
  
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: Τι έχει ληφθεί; 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ: Πρέπει να έρχονται τα οριστικά 
πρωτόκολλα παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών . 
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: Εγώ κ. Πρόεδρε σήμερα τα ψηφίζω αλλά 
σαν πάγια αρχή θέλω αν μπορούμε και τις σχετικές διατάξεις δηλ. το 
ΔΣ να έρχεται να επικυρώνει κάπου τώρα εγώ δεν συμφωνώ . Να 
θέματα που πρέπει να δούμε  
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ: Είναι μένα θέμα που πρέπει να βάλει 
και το ΔΣ αλλά και η ΚΕΔΕ στο να αλλάξει ο νόμος δεν είναι δυνατόν  
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: Αυτή τη στιγμή η θα ασχολείται το ΔΣ με τα 
σοβαρά ή αυτή την στιγμή θα έρχεται κάθε φορά να επικυρώνει μια 
λίστα . 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ: Εγώ διαφωνώ και με αυτή την 
ερμηνεία διότι διαβάζοντας την εισηγητική έκθεση του νόμου ο νόμος 
λέει δεν είμαι νομικός αλλά από αυτά τέλος πάντων που καταλαβαίνω 
λέει ότι αυτό το πράγμα γίνεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμφωνεί 
η επιτροπή παραλαβής με τον ανάδοχο είτε της υπηρεσίας είτε της 
προμήθειας για το είδος την ποσότητα και την ποιότητα της 
προμήθειας ή της υπηρεσίας . Σε αυτή την περίπτωση έρχεται το ΔΣ 
ορίζει άλλη επιτροπή κάνει την επιμέτρηση της υπηρεσίας κλπ και σε 
αυτή την περίπτωση κάνουμε εμείς οριστική παραλαβή . 
Επειδή όμως μέχρι νεωτέρας έχει συμφωνηθεί αυτό και μάλιστα τέθηκε 
και ερώτημα στα Γιάννενα στο συνέδριο που κάναμε και απαντήθηκε 
έτσι από τους υπεύθυνους του Υ/Εσωτερικών και άλλους εκεί τι να 
κάνουμε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας φόρτος άνευ ουσίας κατά την 
άποψη μου και εμένα αλλά πρέπει να τα βάλουμε .  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή μας απασχόλησε σε τρεις συνεδριάσεις όντως 
έχει και ο ένας και ο άλλος απόλυτο δίκιο δηλ. από το κατεξοχήν 
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πολιτικό όργανο του Δήμου μετατρεπόμαστε ουσιαστικά σε 
διεκπεραιωτές το είπε προηγούμενα ο Σάββας αυτό ήθελα να πω κ. 
Πρόεδρε τέθηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ εγώ δεν σας κρύβω το 
ξαναβάζω το θέμα γιατί απάντησαν οι του Υπουργείου Εσωτερικών 
παραείναι σφιχτές αυτές οι δημοσιονομικές διαδικασίες και να πω και 
κάτι άλλο δηλ. γίνεται έλεγχος ή τα περνάμε έτσι  , γιατί είναι καθαρά 
διαδικαστικά και γιατί έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες ότι 
έχουν τηρήσει τις διαδικασίες . Έχουν κάνει πολλαπλές τις διαδικασίες 
τόσο και στους διαγωνισμούς οικονομική επιτροπή για τα έργα ξανά 
Δημοτικό συμβούλιο ξανάρχεται οικονομική επιτροπή για τα έργα ξανά 
ΔΣ ξανάρχεται οικονομική ξανάρχεται αυτό ενώ πήγαμε σε 
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς πήγε χειρότερα .  
Είναι λοιπόν ένα από τα θέματα που απλώς αυτό ήθελα να πω το οποίο 
επιμένουμε τώρα μέσω της ΚΕΔΕ δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την 
περιβόητη διοικητική μεταρρύθμιση μέσα στον Μάρτιο αν έχουμε 
εξελίξεις ή όχι αλλά ένα θέμα που μπαίνει γι αυτό λέμε η συνολική έτσι 
αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την διοικητική 
αυτοτέλεια και την οικονομική των Δήμων ένα από αυτά είναι και αυτό 
και επειδή ίσως απέναντι  ακόμα το έχουν αυτό εμείς είχαμε την 
δυνατότητα σαν Νομαρχιακό Συμβούλιο περιφερειακό τα παραπέμπαμε 
στην οικονομική επιτροπή , επιτροπή περιβάλλοντος , βέβαια 
φορτώνεις ένα άλλο συλλογικό όργανο πάλι για ουσιαστικά έργο που 
είναι καθαρά υπηρεσιακό οπότε να επιμείνουμε πάνω σε αυτό το θέμα 
και δώστε μου μόνο ένα λεπτό συγγνώμη επειδή προηγούμενα έκλεισε 
η συζήτηση αλλά αξίζει τον κόπο να το πούμε στην ερώτηση πέρασε 
ομόφωνα βέβαια σε αυτές τις αποζημιώσεις και το λέω για ενημέρωση 
των συναδέλφων εμείς από την αποζημίωση που βγαίνει στο σύνολο 
και το λέει μέσα πληρώνουμε σχεδόν το 1/3 γιατί κ.Καρίκη τα 
υπόλοιπα επειδή στο συγκεκριμένο είχε δηλώσει ότι ήταν ελεύθερο 
ρυμοτομίας στα συμβόλαια που έχει κάνει ο ιδιοκτήτης εδώ και 
πούλησε όλα τα αλλά ακίνητα θα πάει αν πάει να πάει να ζητήσει από 
τους άλλους όποτε δηλαδή θα έλεγα καταλήξαμε εκεί να το 
κρατήσουμε γιατί δεν είναι μόνο πλατεία είναι και το μεγάλο πρόβλημα 
και στην Ιαλυσό το παρκινγκ και εκεί γύρω όλοι οι πολυκατοικίες 
έχουν τα αυτοκίνητα αντί του ποσού αυτού τώρα με την βελτίωση λίγο 
των οικονομικών ενώ μια που το έθιξε ο Γιώργος θα έρθει ούτως ή 
άλλως στο Μήδεια που ήταν τα 3.000.000 όχι μόνο δεν μπορούσαμε 
να τα πληρώσουμε άλλο τρόπος που έγινε ο τεμαχισμός του ακινήτου 
μας διευκόλυνε αφενός μεν να έχουμε ένα μεγάλο ακάλυπτο χώρο που 
θα σας έρθει συγκεκριμένη πρόταση στα επόμενα ΔΣ πως θα 
αξιοποιηθεί αλλά και ένα τμήμα που είχε χαρακτηριστεί ως σχολείο 
είναι από αυτό το ακίνητο επάνω στην ιδιοκτησία που αναφέρθηκε 
Μηνέτου που αναφέρθηκε εκεί πέρα και είναι ένα από αυτά που 
προτείναμε στο ΣΔΙΤ δηλ. αξιοποιείτε στο σύνολο η ακίνητη περιουσία 
είτε προέρχεται από απαλλοτριώσεις είτε από οποιαδήποτε άλλη , 
ενημερωτικά και μόνο. 
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: Για εμάς το 1 είναι ναι όλο το 1 το θέμα 
είναι το εξής και τελειώνω όπως σωστά είπε και ο  Δήμαρχος δεν 
μπορούμε να δεχθούμε σαν ΔΣ προσωρινά ίσως ναι να εμπλεκόμεθα 
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στην διοίκηση και στα διαδικαστικά του Δήμου . Δηλ. και παιδαριώδες 
είναι και πονηρό ταυτόχρονα αυτή την στιγμή. Δηλαδή είναι πράγματι 
διαδικαστικό να δεχόμαστε ότι θέλουν στο οιοδήποτε σκέλος αυτή την 
στιγμή να εμπλακεί στη δαπάνη και το ΔΣ εγώ πραγματικά, δηλ. ή 
πάμε πίσω ή μπροστά .Λοιπόν σήμερα όλο το 1 εμείς το ψηφίζουμε και 
θέσαμε τα συγκεκριμένα ζητήματα . 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι θέματα όπως το 1.3 
αν προσέξατε νομίζω είναι η Τρίτη συνεδρίαση του ΔΣ στην οποία 
μπαίνουν στην Η/Δ ίσως κάποιοι να προσέξατε ίσως κάποιοι όχι ότι 
εμείς ως παράταξη από την πρώτη συνεδρίαση χωρίς να χρειαστεί να 
μπούμε σε επιχειρηματολογία ψηφίσαμε παρών , γιατί; Μιας και άνοιξε 
η κουβέντα να το ξεκαθαρίσουμε το γιατί. Γιατί ακριβώς εκτιμούμε μότι 
δεν είναι ο ρόλος του ΔΦΣ αυτός , ούτε καν άλλων συλλογικών 
οργάνων του Δήμου με την έννοια ότι ο νόμος προβλέπει ορισμό 
επιτροπής παραλαβής η οποία έχει την πλήρη ευθύνη , δεν 
καταλαβαίνω δηλ. αφής στιγμής έγινε η παραλαβή της προμήθειας της 
υπηρεσίας της δαπάνης εν πάση περιπτώσει από την καθ ύλη και 
έχουσα την νόμιμή ευθύνη επιτροπή τι νόημα έχει να έρχονται τέτοια 
θέματα σε συλλογικά όργανα επιτροπές οικονομικές ή εν πάση 
περιπτώσει στο ΔΣ , το θεωρούμε απαράδεκτο, το ένα είναι αυτό . 
Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι επειδή από την πρώτη στιγμή που είδα 
τέτοια θέματα μου κέντρισε το ενδιαφέρον και κοιτάζοντας να δω το 
νομικό πλαίσιο έχω την ίδια άποψη με αυτή που εξέφρασε ο 
Αντιδήμαρχος ότι δηλ. είναι αυθαίρετη η άποψη του Υ/Εσωτερικών που 
λέει ότι έτσι αυτό λέει ο νόμος και έτσι εφαρμόστε τον . Αυτή είναι η 
λογική λοιπόν που για Τρίτη συνεχή συνεδρίαση ως παράταξη στα 
θέματα από 1.3 έως και 1.13 ψηφίζουμε παρών και ψηφίζουμε ναι στο 
1.14 και 1.15. 
ΣΤΕΡΓΟΣ ΣΤΑΓΚΑΣ :Εγώ το ψηφίζω όπως η παράταξη διατηρώ όμως 
ασχέτως την οδηγία του Υ/Εσωτερικών Επιφύλαξη αν χρειάζεται ή όχι . 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνάδελφοι λέω στις αποφάσεις αυτές στην 
απομαγνητοφώνηση να κωδικοποιήσουμε τις τοποθετήσεις και το 
σκεπτικό και ανεξάρτητα του τι θα κάνει η ΚΕΔΕ εμείς σαν ΔΣ αν 
θέλετε σαν απόφαση εκτός ημερησίας ή σαν έγγραφο να στείλουμε και 
να πιέσουμε στο Υ/Εσωτερικών να τους καταδείξουμε τελικά ποιος 
είναι ο ρόλος των Δημοτικών Συμβουλίων . 
Εξουσιοδοτείται ο συνάδελφος αυτός που το έχει χειριστεί ο 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών γι αυτό μετά την απομαγνητοφώνηση των 
πρακτικών της συγκεκριμένης συζήτησης να γίνει το σχετικό έγγραφο . 

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Περδίκης, Σ. Παρδαλός, 

Α.Κωνσταντίνου και ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής 

απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
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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, μετά διαλογική συζήτηση, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία 
 

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 
με επικεφαλής τον κ. Γ.Υψηλάντη , καθώς και του επικεφαλής της παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσου, οι οποίοι ψήφισαν «παρών»  

 
Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της διενεργηθείσας δαπάνης ως τούτη 

υλοποιήθηκε στον κωδικό 15-6265.0003 συνολικού ποσού 1.000,00 

ευρώ με Φ.Π.Α. για τη «συντήρηση , απολύμανση και καθαρισμό 

χαλιών, μοκετών και κουρτινών» . Εκδόθηκε το υπ΄αριθ. 938  

Τ.Π.Υ. στις 27/12/2017 με το οποίο ολοκληρώνεται η ανωτέρω 

σύμβαση.  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


