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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  28/2/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 4/28-2-2018    Αριθ. Απόφασης: 117 /2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη  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. 
2/11478/23.2.2018 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 

24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

   

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
  

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  
.  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  27. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 31.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος  

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

4. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  13. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

 

  14. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τρεις (33), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 
Το θέμα με αύξοντα αριθμό 9.2 προτάχθηκε και συζητήθηκε 

μετά την Ενημέρωση. 
 

Θ Ε Μ Α 1.4 : Έγκριση Δαπάνης Εξόδων Φιλοξενίας Διεθνούς 
θερινού σχολείου σε συνεργασία με το εργαστήριο 
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φωτογραμμετρίας της σχολής Αγρονόμων &Τοπογράφων 
Μηχανικών για τη Τοπογράφηση Αρχαιολογικού Χώρου στην 
περιοχή Κυμισάλας αρ. πρωτ. 2/8252/2018 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα 
θέτει υπόψη του Σώματος την αρ. πρωτ. 2/8252/8-2-2018 εισήγηση 
της Δ/νσης Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών  η οποία έχει ως εξής: 
 
      Έχοντας υπ’  όψιν : 
  1.  Το αίτημα υπ αριθμόν 4425/22-01-2018 από το γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών        
Το άρθρο 158 παράγραφος 3  του Νόμου 3463/2006 Κώδικα δήμων 
και κοινοτήτων κατά το οποίο αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει 
για τη  φιλοξενία αντιπροσωπειών  είναι το οικείο Δημοτικό 
συμβούλιο. 
2.  τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
3. Την επιστολή  του εργαστηρίου Φωτομετρίας  Του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου της σχολής αγρονόμων και τοπογράφων 
μηχανικών.  
4. Η συγκεκριμένη αντιπροσωπεία που αποτελείται από 14 άτομα εκ 
των οποίων 12 σπουδαστές  και 2  καθηγητές  που θα εργαστούν 
στην περιοχή του οικισμού των Βασιλικών στην Κυμισάλα. Θα 
έρθουν στο Δήμο μας για να τοπογραφήσουν και φωτομετρήσουν 
τον αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται στη Κυμισάλα, πράγμα το 
οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη   της   αρχαίας  πόλης  που 
βρέθηκε στη περιοχή και στη διευκόλυνση των αρχαιολόγων για τη 
καταγραφή και ταξινόμηση των ευρημάτων, με απώτερο στόχο τη 
καλύτερη πληροφόρηση των μελλοντικών επισκεπτών του 
αρχαιολογικού χώρου. 
5. Το γεγονός ότι η αντιπροσωπία που  θα αφιχθεί στη Ρόδο στις 
23/06/2018 έως 4 Ιουλίου 2018 θα μείνει για 11 διανυχτερεύσεις. 
6. το γεγονός ότι η αντιπροσωπία θα μπορεί να διαμένει στο 
Δημοτικό  Σχολείο του Δ.Δ. Μονολίθου  ή στο Δημοτικό ξενώνα 
στον Άγιο Ισίδωρο. 
7. Οι εργασίες της τοπογράφησης και φωτομέτρησης  θα γίνουν 
δωρεάν από τη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία και ο Δήμος μας θα 
φροντίσει μόνο για δύο γεύματα την ημέρα με ένα αναψυκτικό.  
8. το γεγονός ότι τα γεύματα θα πρέπει να χορηγηθούν στη τοπική 
κοινότητα Μονολίθου ή τοπική κοινότητα Αγίου Ισιδώρου   καθώς ο 
χώρος των επιμετρήσεων που είναι η Κυμισάλα και το γεγονός ότι 
θα διαμένουν στο Δημοτικό σχολείο του Μονολίθου ή στο Δημοτικό 
ξενώνα Αγίου Ισιδώρου καθώς η αντιπροσωπία δε διαθέτει δικό της 
μεταφορικό μέσο και αν χρειαστεί να σιτίζονται  αλλού θα 
επιβαρυνθεί και άλλο ο Δήμος. 
9. το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στο 
προϋπολογισμό του Δήμου στο Κ.Α. 00-6433.0002 με τίτλο 
<<έξοδα  φιλοξενίας σπουδαστών και εκπαιδευτών στα πλαίσια της 
συνεργασίας του Δήμου Ρόδου με το εργαστήριο φωτογραμμετρίας 
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της σχολής αγρονόμων και τοπογράφων μηχανικών του Ε.Μ.Π.>>  
ποσού 5.000,00 €  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1) Όπως εγκρίνετε τη δαπάνη για έξοδα φιλοξενίας της 
αντιπροσωπίας του εργαστηρίου φωτομετρίας της σχολής  
Αγρονόμων & Τοπογράφων  Μηχανικών για τη Τοπογράφηση 
Αρχαιολογικού Χώρου στη Περιοχή της Κιμισάλας ως εξής: 
14 άτομα χ11 ημέρες χ13,00€ Χ 2 γεύματα ανά άτομο 
χωρίς  το Φ.Π.Α.  συνολικής δαπάνης 4.004.00€. Χωρίς το 
Φ.Π.Α. 
Διότι συνάδει με τις προϋποθέσεις που υπαγορεύονται στο άρθρο 
158 παρ γ του Νόμου  3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
σύμφωνα με τον οποίο για να είναι νόμιμες οι δαπάνες εξόδων 
φιλοξενίας αντιπροσωπειών,  πρέπει τα άτομα αυτά να βοηθήσουν 
στην κοινωνική, οικονομική ,και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή 
του Δήμου. Η συγκεκριμένη αντιπροσωπεία με την τοπογράφηση 
του αρχαιολογικού χώρου θα βοηθήσει τόσο στη κοινωνική  
πολιτιστική και  οικονομική ανάπτυξη, όσο και στην προβολή του 
Δήμου μας. 
Η δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκων μέτρο  καθώς 16,00 ευρώ 
με το ΦΠΑ ανά άτομο είναι ένα αποδεκτό κόστος για ένα 
αξιοπρεπές γεύμα,    
Η ανάθεση θα γίνει στην οικονομικότερη προσφορά του γεύματος 
ανά άτομο  αφού ζητηθούν οικονομικές προσφορές  από τα 
εστιατόρια που βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες Μονολίθου και 
Αγίου Ισιδώρου. 
2) Όπως προβείτε στη διάθεση της πίστωσης ποσού 5.000€ 
για δαπάνη Εξόδων Φιλοξενίας σπουδαστών και 
εκπαιδευτών στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου 
Ρόδου  με το εργαστήριο φωτογραμμετρίας της σχολής  
Αγρονόμων & Τοπογράφων  Μηχανικών του ΕΜΠ για τη 
Τοπογράφηση Αρχαιολογικού Χώρου στη Περιοχή της 
Κυμισάλας σε βάρος του Κ.Α. 00-6433.0002 του 
προϋπολογισμού του 2018. 
 

        ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Μια παρατήρηση μόνο, ναι βεβαίως 
αλλά στην εισήγηση λέει θα ζητηθούν λέει προσφορές από τα 
καταστήματα Αγίου Ισιδώρου και Μονολίθου , των Σιαννών γιατί 
ανάμεσα τους δηλ. το αφήνουμε απέξω δεν κατάλαβα. Θα 
παρακαλέσω να συμπληρωθεί. 
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος και 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ.Δράκος, Ε.Παναή και  Ι.Περδίκης 
απουσίαζαν από τη συνεδρίαση και λήψη απόφασης του θέματος. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, την πρόταση του επικεφαλής της 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον 

κ.Γ.Υψηλάντη, 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  
 

1. Εγκρίνει  τη δαπάνη για έξοδα φιλοξενίας της αντιπροσωπίας του 
εργαστηρίου φωτομετρίας της σχολής  Αγρονόμων & Τοπογράφων  
Μηχανικών για τη Τοπογράφηση Αρχαιολογικού Χώρου στη Περιοχή 
της Κιμισάλας ως εξής: 
         14 άτομα χ11 ημέρες χ13,00€ Χ 2 γεύματα ανά άτομο 
           χωρίς το Φ.Π.Α.  συνολικής δαπάνης 4.004.00€.  
 

Διότι συνάδει με τις προϋποθέσεις που υπαγορεύονται στο άρθρο 
158 παρ γ του Νόμου  3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
σύμφωνα με τον οποίο για να είναι νόμιμες οι δαπάνες εξόδων 
φιλοξενίας αντιπροσωπειών,  πρέπει τα άτομα αυτά να βοηθήσουν 
στην κοινωνική, οικονομική ,και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή 
του Δήμου. Η συγκεκριμένη αντιπροσωπεία με την τοπογράφηση 
του αρχαιολογικού χώρου θα βοηθήσει τόσο στη κοινωνική  
πολιτιστική και  οικονομική ανάπτυξη, όσο και στην προβολή του 
Δήμου μας. 
Η δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκων μέτρο  καθώς 16,00 ευρώ 
με το ΦΠΑ ανά άτομο είναι ένα αποδεκτό κόστος για ένα 
αξιοπρεπές γεύμα,    
Η ανάθεση θα γίνει στην οικονομικότερη προσφορά του γεύματος 
ανά άτομο  αφού ζητηθούν οικονομικές προσφορές  από τα 
εστιατόρια που βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες Μονολίθου ,  
Αγίου Ισιδώρου και Σιαννών. 

 
2. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000€ για δαπάνη Εξόδων 

Φιλοξενίας σπουδαστών και εκπαιδευτών στα πλαίσια της 
συνεργασίας του Δήμου Ρόδου  με το εργαστήριο 
φωτογραμμετρίας της σχολής  Αγρονόμων & Τοπογράφων  
Μηχανικών του ΕΜΠ για τη Τοπογράφηση Αρχαιολογικού 
Χώρου στη Περιοχή της Κυμισάλας σε βάρος του Κ.Α. 00-
6433.0002 του προϋπολογισμού του 2018. 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 

    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


