
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  29/1/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2018    Αριθ. Απόφασης: 88/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  29 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
13.30 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. 
2/5263/25.1.2018 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 

23.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

   

24 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
  

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 27. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

 
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

30. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  



18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

  

  

19.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

20. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 12.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
(δικ/νος) 

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 16.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 

 17. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος καθώς και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 
Γενναδίου κ. Γεώργιος Μανωλάκης.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

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

 

Τα θέματα με αύξοντα αριθμό 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 και 3.9 
προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά την Ενημέρωση. 

 

Θ Ε Μ Α 8.1 : Έγκριση επιχορήγησης μη Κυβερνητικού, μη 
Κερδοσκοπικού και Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία       
« Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου», αρ. πρωτ. 5/4807/2018. 
 
Ο Αντιδήμαρχος  κ. Γ. Πόκκιας εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη 
του Σώματος την υπ’ αριθ. πρωτ. 5/4807/23-01-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα, η οποία έχει ως εξής: 
 
          Στο άρθρο 202 του Ν. 3463/2006, αναφέρεται ότι « 1. Με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών 
επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων 



και των εκκλησιαστικών , σε αθλητικούς, πολιτιστικούς και άλλους 
συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την 
πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση 
λαμβάνεται, εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο 
προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό ( 1,5% ) των τακτικών εσόδων του», 
στο δε άρθρο 90 του Ν. 3852/2010, αναγράφεται το παρακάτω « 30. Η 
επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα 
δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, είναι δυνατή ύστερα 
από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων (2/3) των μελών του». 
 
 Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη μας: 
  

• Τις γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης, ειδικότερα την από 
18.11.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου « Δημοσιονομικοί 
κανόνες και άλλες διατάξεις», την με ΑΠ 47490/18.12.2012 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., 

 
• Τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που εκ του Ν. 
3852/2010 έχουν οι Δήμοι της χώρας. Στο Δήμο μας λειτουργεί 
Δημοτικό Κυνοκομείο με αδειοδοτημένο Κτηνιατρείο που φιλοξενεί 
σε μόνιμη βάση πάνω από 300 σκυλιά ενώ οι ανάγκες για 
περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι πολύ μεγαλύτερες. 
Ο Δήμος μας αδυνατεί να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό για 
τη λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου, ενώ δυσκολεύεται να 
προμηθευτεί και ότι άλλο χρειάζεται, για την εύρυθμη λειτουργία 
του. Ο Νόμος δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας με εθελοντικούς 
φιλοζωικούς συλλόγους και μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί αυτή η 
δυνατότητα, με τη συνεργασία του Δήμου με το Σύλλογο 
Φιλοζωικής Ρόδου, όπου με τους εθελοντές-μέλη του διαχειρίζεται 
με απόλυτη επιτυχία το Δημοτικό μας  Κυνοκομείο. Τέλος, υπάρχει 
και σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο αφού η αγαστή 
συνεργασία μας με το Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου έχει αποδώσει τα 
μέγιστα όσο αναφορά, τόσο τη λειτουργία του Δημοτικού 
Κυνοκομείου, όσο και γενικότερα το ζήτημα διαχείρισης των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς ( προγράμματα στειρώσεων, 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ιατρικής και φαρμακευτικής 
περίθαλψης αδέσποτων σκυλιών και γατιών ). 

 
•  Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και του 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ το οποίο έχει ως εξής : 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 
 
 
 
Στη  Ρόδο  σήμερα 22/01/2018 οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι : 

 
1. Ο Δήμος Ρόδου που εδρεύει στη Ρόδο και εκπροσωπείται κατά το νόμο 

από τον Δήμαρχο κ. Χατζηδιάκο Φώτη και  
2. Ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου με έδρα τη Ρόδο και εκπροσωπείται κατά 

το  



νόμο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κυπραίο Γεώργιο, Δικηγόρο, 
σύμφωνα με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 40/28-
06-2015. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014 
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα : 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο–Σκοπός 

 
Ο Δήμος Ρόδου με την υπογραφή του συμφωνητικού αυτού παραχωρεί 
στον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου:  

• την χρήση του Δημοτικού  Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων 
Συντροφιάς  και του  Δημοτικού  Κτηνιατρείου  που  βρίσκονται  
στην  περιοχή  Τσαΐρι. 

• Παράλληλα με συναρμοδιότητα και υπό την εποπτεία του, 
παραχωρεί στο Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου τη μέριμνα  για τις 
περισυλλογές και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

 

Άρθρο 2  
Τρόπος Άσκησης 

 
Ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου αναλαμβάνει, με τη συναρμοδιότητα του 
Δήμου και υπό την εποπτεία του, τη μέριμνα για την περισυλλογή και την 
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εφαρμόζοντας τις διατάξεις 
του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 46 του Ν. 4235/2014 υπό την εποπτεία του  Δήμου Ρόδου. 
Απαγορεύεται ρητά η φιλοξενία και περίθαλψη δεσποζόμενων ζώων 
συντροφιάς  στο χώρο του Καταφυγίου. 

 
Άρθρο 3 

   Απασχόληση προσωπικού 
 
Συμφωνείται ότι το προσωπικό (εθελοντικό ή μη) που πρόκειται να 
απασχοληθεί για την εκπλήρωση του αντικειμένου του συμφωνητικού 
αυτού θα διατεθεί από τον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου σε πλήρη συμφωνία 
με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014. 

 
Άρθρο 4        

Υποχρεώσεις Δήμου Ρόδου 
 
Ο Δήμος Ρόδου παραχωρεί  στο Σύλλογο :  
α)τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον  υπαίθριο χώρο του Καταφυγίου  

συμπεριλαμβανομένων των επίπλων, των χώρων φιλοξενίας των ζώων, 
ηλεκτρικών συσκευών, εργαλείων, κτηνιατρικών ειδών, εργαλείων 
καθαριότητας και γενικά τις υποδομές, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του 
Καταφυγίου.  

β) το Δημοτικό Κτηνιατρείο συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού εξοπλισμού 
και  

γ) ειδικό όχημα για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων. 
 
Ο Δήμος Ρόδου έχει την ευθύνη :  



α) της φροντίδας του χώρου περιφερειακά και εξωτερικά της περίφραξης 
και συγκεκριμένα αναλαμβάνει την αποψίλωση των χόρτων, το κλάδεμα 
των δέντρων και την εφαρμογή ετήσιου εντομοκτόνου ψεκασμού 
περιμετρικά των εγκαταστάσεων.  

β) της συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών. Για το σκοπό αυτό και σε 
συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου συντάσσεται Τεχνική 
Έκθεση με τις απαραίτητες εργασίες. 

 
Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων και ασκεί την εποπτεία στον 
τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Καταφυγίου από τον Σύλλογο 
Φιλοζωικής.  
Τέλος ενημερώνει τον Σύλλογο μέσω της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα 
για τις ανάγκες περισυλλογής αδέσποτων ζώων στις Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες. 

 

Άρθρο 5 
                 Υποχρεώσεις Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου 

 
Ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου είναι υπεύθυνος: 
α) για την διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Καταφυγίου σύμφωνα 

με το Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4235/2014 
διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό (εθελοντικό ή μη) για την άρτια 
λειτουργία του Καταφυγίου και ελέγχοντας την τήρηση του ωραρίου. 

β) για τη διατήρηση των χώρων εντός και εκτός του κτιρίου καθαρών και 
σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Στα πλαίσια αυτού 
δεν επιτρέπεται η παραμονή των φιλοξενούμενων ζώων εντός του 
κτιρίου, εξαιρουμένων των νοσηλευόμενων στο ειδικό για το σκοπό αυτό 
δωμάτιο. Όλος ο χώρος θα πρέπει να είναι καθαρός, ασφαλής και 
προσβάσιμος στους επισκέπτες.  

γ) για την συγκρότηση συνεργείων, την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων 
και την μεταφορά τους στο Καταφύγιο. Τα ζώα υποβάλλονται σε 
κτηνιατρική εξέταση και αποπαρασιτισμό, στειρώνονται, σημαίνονται 
ηλεκτρονικά ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή 
ηλεκτρονική βάση. Τα ζώα που χρήζουν περίθαλψης υποβάλλονται στην 
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.  

δ) για την υποβολή σε ευθανασία των ζώων εκείνων που περιγράφονται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012.  

ε) για την προώθηση της υιοθεσίας των υγιών ζώων από ενήλικα άτομα και 
την πραγματοποίηση δράσεων από κοινού με τον Δήμο Ρόδου για την 
ανάπτυξη της ζωοφιλίας. Ο Σύλλογος οφείλει να παρακολουθεί την 
πορεία κάθε υιοθεσίας και να καταγράφει τις υιοθεσίες στο Μητρώο που 
θα δημιουργήσει για αυτό τον σκοπό, το οποίο θα τηρεί πάντα 
ενημερωμένο.  

στ) για την επαναφορά των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον όπως 
περιγράφεται στις σχετικές παραγράφους του Ν. 4039/2012.  

ζ) για την πραγματοποίηση προγραμμάτων στείρωσης σε συνεργασία με 
εθελοντές κτηνιάτρους και συλλόγους εσωτερικού ή εξωτερικού κατόπιν 
της σύμφωνης γνώμης του Δήμου και  

η) για την τήρηση των δύο (2) βιβλίων που ελέγχονται από την Διεύθυνση 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και γενικά για την τήρηση 
όσων ορίζει η Νομοθεσία.  

Τέλος ο Σύλλογος οφείλει να έχει άριστη συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου 
και ιδιαίτερα την πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης , με τον 
Κτηνιατρικό Σύλλογο αλλά και με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για θέματα 
προμηθειών, δράσεων, εκδηλώσεων και υποδομών. 



Άρθρο 6    
Χρηματοδότηση 

 
Στην παρόν συμφωνητικό προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του 
Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου από τον Δήμο Ρόδου για τη λειτουργία του 
Καταφυγίου από τον πρώτο. Η χρηματοδότηση θα αφορά συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό για κάθε έτος και θα αναγράφεται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό του Δήμου. 
 

Άρθρο 7 
                    Όργανο παρακολούθησης της σύμβασης 
 
Για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του παρόντος συμφωνητικού  
ορίζεται με απόφαση Δημάρχου τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:  

1) Πόκκια Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, αρμόδιο για τη λειτουργία 
του Δημοτικού Καταφυγίου  

2) Διμέλλη Γεωργία, Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου και 
3) Μανιαδάκη Ιωσήφ, Γεωπόνο ΠΕ, Διευθυντή Πρωτογενούς Τομέα του 

Δήμου Ρόδου.  
 Η παρούσα επιτροπή συνεπικουρείται από την πενταμελή επιτροπή 
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς που συγκροτείται πάλι με απόφαση Δημάρχου. 
 
       Άρθρο 8     
       Διάρκεια 
 
Η ισχύς του συμφωνητικού αυτού αρχίζει με την υπογραφή των 
συμβαλλόμενων μελών και έχει διάρκεια ένα (1) έτος με δυνατότητα 
ανανέωσης της σύμβασης. 

Άρθρο 9 
Καταγγελία 

 
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέλη 
δεν εκπληροί ή εκπληροί πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέλος 
μπορεί να καταγγείλει το συμφωνητικό. Με τη λύση του συμφωνητικού το 
καταφύγιο καθώς και όσα περιγράφονται στο άρθρο 4, επανέρχονται 
αυτοδίκαια στο Δήμο Ρόδου χωρίς ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου να 
δικαιούται αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι 
συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν 
συμφωνητικό, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, 
υπογράφηκε σε τρία αντίτυπα. Έλαβε ένα η Διεύθυνση Πρωτογενούς 
Τομέα του Δήμου Ρόδου και κάθε συμβαλλόμενο μέλος από ένα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

Για τον Δήμο Ρόδου Για τον Σύλλογο Φιλοζωικής 
Ρόδου  

Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

 

Φώτης Χατζηδιάκος Κυπραίος Γεώργιος 
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Προτείνουμε και παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 
 

• Την επιχορήγηση του ανωτέρω συλλόγου για το οικ. έτος 2018, με 
το ποσό των 130.000 €, το οποίο θα καταβληθεί ως παρακάτω:  
 

Α Δόση 40.000€ 
Β Δόση 30.000€ 
Γ Δόση 30.000€ 
Δ Δόση 30.000€ 

 
 σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6736.0001 « Επιχορηγήσεις σε 
πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία». 

• Την έγκριση, διάθεση και δέσμευση του ανωτέρω ποσού των 
130.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6736.0001 « Επιχορηγήσεις 
σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» 

• Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης προς Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, Σωματεία, 
Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη 
κερδοσκοπικούς φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: 
«Σε περίπτωση που το ποσόν των συνολικών επιχορηγήσεων από 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) 
ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να 
αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος 
Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των 
επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν.3861/2010 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.4305/2014». 

• Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν.3861/2010 και της παρούσας 
απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από 
παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής 
κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής 
κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την 
έγκριση της επιχορήγησης. 

 

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

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Σ. Παρδαλός, Ι. Περδίκης και  η  κα 

Σ. Σαρρή-Υψηλάντη 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,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 



8 

 

1. Εγκρίνει την επιχορήγηση του μη Κυβερνητικού, μη 
Κερδοσκοπικού και Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία           
« Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου» με συνολικό ποσόν 
130.000,00 για το οικ. έτος 2018, με το ποσό των 130.000 €, το 
οποίο θα καταβληθεί ως παρακάτω:  

 

Α Δόση 40.000€ 
Β Δόση 30.000€ 
Γ Δόση 30.000€ 
Δ Δόση 30.000€ 

 
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6736.0001 « Επιχορηγήσεις σε 
πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία». 
2. Την έγκριση, διάθεση και δέσμευση του ανωτέρω ποσού των 

130.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6736.0001 « 
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» 

3. Κάθε πράξη έγκρισης  επιχορήγησης από φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης προς Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, Σωματεία, 
Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη 
κερδοσκοπικούς φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής 
σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσόν των συνολικών 
επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις 
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι 
φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων 
Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι 
οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
Ν.4305/2014». 

4. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν.3861/2010 και της παρούσας 
απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από 
παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της 
γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της 
γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο 
πριν την έγκριση της επιχορήγησης. 

        
 

   ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  
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