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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  27/3/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 6/27-3-2018    Αριθ. Απόφασης: 287/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  27 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη  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. 2/18082/22.3.2018 
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 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

   

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 32. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
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16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  6. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας (δικ/νος) 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

7.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 8. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 9. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 
(δικ/νη) 

5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ   

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ρόδου κ. Μιλτιάδης 
Παγκάς, η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπιείου κα.Μαρία Παπαβασιλείου και 
ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καλυθιών κ.Μιχαήλ Καφετζής. 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ.Δράκος, απεχώρησε με την έναρξη της 
συνεδρίασης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.Κωνσταντίνου και Γ.Σαρικάς, 
προσήλθαν στη συζήτηση του θέματος 4.1. και απεχώρησαν κατά τη συζήτηση 
του θέματος 4.3. 

  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

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

 

 

Θ Ε Μ Α 19.1: Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών Δημοσίων 
Σχέσεων   αρ. πρωτ. 2/16155/2018 . 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ε.Μανδρακός έθεσε υπόψη του Σώματος  την 
υπ΄αριθ. πρωτ. 2/16155/2018 εισήγηση του Γραφείου Διεθνών & 
Δημοσίων Σχέσεων, η οποία έχει ως εξής:  
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Όπως γνωρίζετε το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών – Δημοσίων Σχέσεων και 

Επικοινωνίας του Δήμου Ρόδου φέρει την ευθύνη και επιμελείται τη 

διοργάνωση, υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση ξένων προσωπικοτήτων καθώς  

και ομάδων ημεδαπών και αλλοδαπών. 

Επιμελείται και διοργανώνει εκδηλώσεις βραβεύσεων, τιμητικών διακρίσεων 

και φροντίζει για την οργάνωση υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης των 

προσκεκλημένων του Δήμου. Προωθεί τη συνεργασία και ανάπτυξη σχέσεων 

του Δήμου και με άλλες οργανώσεις αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος, με πόλεις 

του εξωτερικού και με κράτη που η εκάστοτε Δημοτική Αρχή επιλέγει να 

αναπτύξει σχέσεις και να έχει ειδική συνεργασία.  

Μεριμνά για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων 

του Δήμου στο εξωτερικό και συντονίζει τις εργασίες των πάσης φύσεως 

συνεδρίων στα οποία μετέχει ο Δήμος. 

Αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις επιστημονικής και πολιτιστικής 

συνεργασίας με φορείς και με δίκτυα πόλεων του Εξωτερικού, με Ευρωπαϊκούς 

Οργανισμούς καθώς και Οργανώσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Σύμφωνα λοιπόν με την παρ. 3 περίπτωση α του άρθρου 158 του ν.3463/06, 

πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί  να διατεθούν με 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, 

που αφορούν μεταξύ άλλων εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως 

πολιτιστικές , μορφωτικές , ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις , συνέδρια και 

συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή Κοινότητας εφόσον σχετίζονται με την 

εδαφική του  περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και 

οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών 

ενδιαφερόντων των κατοίκων του.  

Στο πλαίσιο αυτό κάθε χρόνο πραγματοποιούνται μία σειρά από εκδηλώσεις και 

συναντήσεις όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα : 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αντιπροσωπείες 
Πρέσβεων  

Όλο το 
χρόνο  

10 πρέσβεις από 
7 άτομα η 
αντιπροσωπεία  
Σύνολο 70  

Καφές – 
αναψυκτικά  
Εδέσματα γλυκά 
- αλμυρά 

5 ευρώ 350 
ευρώ 

 
Ο Δήμαρχος Ρόδου κάθε χρόνο δέχεται στο γραφείο του, Πρέσβεις από διάφορες χώρες, στο 
πλαίσιο εθιμοτυπικών συναντήσεων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για την δυνατότητα 
πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και τουριστικής συνεργασίας της Ρόδου με την χώρα τους με σκοπό 
την προβολή της Ρόδου στο εξωτερικό. 
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Αντιπροσωπείες 
πολεμικών πλοίων  

Όλο το 
χρόνο 

60 άτομα  Καφές – 
αναψυκτικά  
Εδέσματα γλυκά 
- αλμυρά 

 5 ευρώ 300 
ευρώ  

 
Ο Δήμαρχος Ρόδου κάθε χρόνο δέχεται στο γραφείο του, αντιπροσωπείες από πολεμικά πλοία του 
ΝΑΤΟ που έρχονται στο νησί μας  στο πλαίσιο εθιμοτυπικών συναντήσεων με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων προάγοντας το εθνικό και τοπικό συμφέρον για την σύσφιξη των σχέσεων , 
αναδεικνύοντας την Ρόδο ως ένα από τους ασφαλέστερους προορισμούς στην Μεσόγειο . 
 
Αντιπροσωπείες 
ξένων μαθητών με 
το πρόγραμμα 
ERASMUS 

Σεπτέμβριο 
με Ιούνιο 

20 σχολεία- 
Πανεπιστήμια 
από 25 παιδιά  
σύνολο 500 

Καφές – 
αναψυκτικά  
Εδέσματα γλυκά 
- αλμυρά 

5 ευρώ 2500 
ευρώ  

 
Το πρόγραμμα Erasmus (Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την κινητικότητα των 
φοιτητών) είναι πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών- μαθητών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ) που 
δημιουργήθηκε το 1987. Το Erasmus+ ή Erasmus Plus είναι το νέο πρόγραμμα που συνδυάζει όλα 
τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό, που άρχισε τον Ιανουάριο του 2014. 
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος σχολεία της Ρόδου επισκέπτονται το Δημαρχείο όπου γίνεται 
μία παρουσία των δράσεών τους . Ο Δήμος Ρόδου από την πλευρά του προβάλει την Ρόδο μέσω 
ενημερωτικών φυλλαδίων παρουσιάζοντας τους το νησί και τις ομορφιές του και δίνοντάς τους 
ένα δίπλωμα για την επίσκεψή τους αυτή. Οι μαθητές αυτοί αποτελούν πρεσβευτές της 
τουριστικής προβολής του νησιού στην χώρα τους.  
 
Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις τα 
Χριστούγεννα –
Πρωτοχρονιά - 
Φώτα 

15 
Δεκεμβρίου 
έως 
10 
Ιανουαρίου  

Σύνολο 600 Καφές – 
αναψυκτικά  
Εδέσματα γλυκά 
- αλμυρά 
(κουραμπιέδες 
μελομακάρονα 
Βασιλόπιττα  

5 ευρώ 3.000 
ευρώ 

 

Οι εκδηλώσεις κατά την διάρκεια των εορτών συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών,  

πολιτιστικών και  πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του νησιού.  Κατά την διάρκεια των 

εορτών πραγματοποιούνται επισκέψεις στα ιδρύματα και προσφέρονται δώρα και γλυκά. 

Την Πρωτοχρονιά με την αλλαγή του χρόνου πραγματοποιείται εκδήλωση για τους πολίτες της 

Ρόδου στο Δημαρχιακό Μέγαρο με μουσικά συγκροτήματα και κοπή βασιλόπιτας που αποσκοπούν 

στην ψυχαγωγία των κατοίκων συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην πολιτιστική και κοινωνική  

ευημερία τους.  

 
Εορτασμός 
πολιούχου πόλεως 
Ρόδου Κων/νου 
Υδραίου  

14 
Νοεμβρίου  

 
 

  70 άτομα Γεύμα σε 
Μητροπολίτες 

17 ευρώ 1190 
ευρώ 

   Στολισμός 
εικόνας  

100 ευρώ  100 
ευρώ  

  500 άτομα  Άρτοι  1,5 ευρώ 750 
ευρώ 

 

Ο εορτασμός του Πολιούχου της Πόλης της Ρόδου Κωνσταντίνου Υδραίου στον οποίο συμμετέχουν 

Μητροπολίτες από όλη την Δωδεκάνησο καθώς και Μητροπολίτες από το εξωτερικό αποτελεί μία 



5 

 

από τις τοπικές εορτές που σχετίζεται με τα πνευματικά και θρησκευτικά  ενδιαφέροντα των 

κατοίκων του νησιού.  Μετά την λειτουργία και την  περιφορά της εικόνας γίνεται αρτοκλασία και 

προσφέρονται άρτοι στους παραβρισκόμενους εκκλησιαζόμενους κατοίκους.  

Για  την θρησκευτική τελετή απαιτείται στολισμός της ιερής εικόνας με λουλούδια και δάφνες.  

Ως τιμή στους Μητροπολίτες που πλαισιώνουν αυτό τον εορτασμό κάθε χρόνο τελείται γεύμα μετά 

το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων.  

 
Εορτασμός 
πολιούχου  Νήσου 
Ρόδου Αγίου 
Φανουρίου  

27 
Αυγούστου  

  300 άτομα  Άρτοι  1,5 ευρώ 450 
ευρώ 

   Στολισμός 
εικόνας  

100 ευρώ 100 
ευρώ 

 

Ο εορτασμός του Πολιούχου του νησιού  Ρόδου Αγίου αποτελεί μία από τις τοπικές εορτές που 

σχετίζεται με τα πνευματικά και θρησκευτικά  ενδιαφέροντα των κατοίκων του νησιού.  Μετά την 

λειτουργία γίνεται αρτοκλασία και προσφέρονται άρτοι στους παραβρισκόμενους 

εκκλησιαζόμενους κατοίκους.  

Για  την θρησκευτική τελετή απαιτείται στολισμός της ιερής εικόνας με λουλούδια.  

 
 
Εορτασμός Εθνικών 
Επετείων  

 
7 Μαρτίου 
31 Μαρτίου  
25 Μαρτίου 
28 
Οκτωβρίου  

 
60 άτομα σε 
κάθε επέτειο 
σύνολο 240 

 
Καφές  
αναψυκτικά  
Εδέσματα γλυκά 
- αλμυρά  

 
5 ευρώ 

 
1200 
ευρώ 

Ο Εορτασμός των  Εθνικών επετείων  συνδέεται  με την προαγωγή των κοινωνικών, πολιτιστικών, 

πνευματικών και εθνικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του νησιού.  

Στις εορταστικές εκδηλώσεις συμμετέχουν πολίτες και εκπρόσωποι της πολιτείας  από όλη την 

Ελλάδα .   

 
Τιμητικές 
διακρίσεις  

Όλο το 
χρόνο 

10 διακρίσεις 
ετησίως  
40 άτομα σε 
κάθε διάκριση  
400 άτομα 

Καφές 
αναψυκτικά 
Εδέσματα γλυκά 
- αλμυρά 
 

5 ευρώ  2000 
ευρώ 

Η βράβευση αποτελεί μια υψηλή τιμητική διάκριση για κάθε πολίτη αφού  τις ειδικές τιμητικές 

διακρίσεις επιβραβεύονται επαγγελματίες, επιστήμονες, εθελοντές, αθλητές, σωματεία και 

οργανωμένα σύνολα που έχουν να παρουσιάσουν σημαντικές επιτυχίες στη δουλειά τους ή έχουν 

διακριθεί για τη συνεπή διαδρομή και προσφορά επί πολλά έτη στον τόπο μας. 

Ο Δήμος Ρόδου σεβόμενος αυτή την διαδρομή τους βραβεύει για την πολυετή προσφορά τους στο 

κοινωνικό σύνολο, πραγματοποιώντας τιμητική τελετή με απονομή τιμητικής πλακέτας που 

προάγει την πολιτιστική , κοινωνική , πνευματική κουλτούρα της Ρόδου.   

 
Σύνολο 11.940  ευρώ ΦΠΑ 2865,60 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 14.805,60  ΕΥΡΩ 
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Στις ανωτέρω εκδηλώσεις δίδονται και κάποια αναμνηστικά δώρα ανάλογα με 

την περίσταση όπως ακολούθως.  

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ 
ΔΩΡΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ
Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αντιπροσωπείες 
Πρέσβεων  

Όλο το 
χρόνο  

10 πρέσβεις από 
7 άτομα η 
αντιπροσωπεία  
Σύνολο 70  

Γραμματόσημα 
με το σήμα της 
Ρόδου επίχρυσο 

58 ευρώ 4.060 
ευρώ 

Αντιπροσωπείες 
πολεμικών πλοίων  

Όλο το 
χρόνο 

10 πολεμικά 
από 6 άτομα  
60 άτομα 

Βιβλίο με την 
ιστορία της 
Ρόδου   

10 ευρώ 600 ευρώ 

Αντιπροσωπείες 
ξένων μαθητών με 
το πρόγραμμα 
ERASMUS 

Σεπτέμβριο 
με Ιούνιο 

20 σχολεία από 
25 παιδιά  
Σύνολο 500 

Αναμνηστικός 
πάπυρος με το 
όνομα του 
επισκέπτη και 
το σήμα το 
Δήμου Ρόδου 

3 ευρώ 1500 ευρώ 

Απονομή Τιμητικών 
Διακρίσεων σε 
επίσημους 
προσκεκλημένους / 
επιστήμονες/ 
διακεκριμένους 
αθλητές/ σωματεία  

Όλο το 
χρόνο  

Σύνολο 150  Πλακέτες,  
μετάλλια, 
Γραμματόσημο 
σε plexi glass 

50 ευρώ 
/πλακέτα  
15 
πλακέτες  
 
8 ευρώ /  
85 
μετάλλια  
 
35 
ευρώ/50 
Γραμματ
όσημα  

750 ευρώ 
 
 
 
680 ευρώ 
 
1750 ευρώ 

Επίτιμοι 
προσκεκλημένοι 
Δήμου σε εθνικές 
εορτές και 
θρησκευτικές 
επετείους  

 Άτομα 30  Κεραμικά πιάτα 
της Ρόδου  

70 ευρώ  
 
 

2.100 ευρώ  

 
Σύνολο 11.440 ευρώ 
ΦΠΑ 2.745,60 ευρώ  
ΣΥΝΟΛΟ 14.185,60 ευρώ  
 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως: 
 
1) Εγκρίνει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, διότι εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παρ.3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 σύμφωνα με το οποίο, «με απόφαση 
του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου , μπορεί να εγκριθεί και 
να διατεθεί η πληρωμή δαπανών που αφορούν : α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές 
ή άλλες ιδίως πολιτιστικές , μορφωτικές, ψυχαγωγικές , αθλητικές εκδηλώσεις 
, συνέδρια και συναντήσεις  που οργανώνει ο Δήμος , η Κοινότητα, ο 
Σύνδεσμος ή το ΝΠΔΔ, με την απαραίτητη προϋπόθεση αυτές να 
πραγματοποιούνται στην εδαφική τους περιφέρεια και να προάγουν τα 
κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα ή τα πολιτιστικά και πνευματικά 
ενδιαφέροντα των κατοίκων του.». 
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2) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης: α) ποσού 14.805,60  ευρώ  στον κωδ.00-
6442.0001 έτους 2018, με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και 
διαλέξεων», CPV:15894200-3 και β) ποσού 14.185,60 ευρώ  στον κωδ. 00-
6433.0001 έτους 2018, με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», CPV:18530000-
3, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 158 τουΝ.3463/2006 , το αρμόδιο όργανο για 
την διάθεση πίστωσης των συγκεκριμένων δαπανών είναι το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
3) Εγκρίνει για Επιτροπή Παραλαβής την κα Καραμπίνη Μαρία , την κα 
Βενετοκλή Νατάσα και τον κ. Γονιδάκη Αντώνη για τακτικά μέλη  
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται η κα Βεατρίκη Σέρβου , κ. Χατζίκος Κώστας, 
Χατζηνικολάου Ειρήνη. 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ.  Α. Παπουράς, Ι. Γιαννακάκης, Ε. 

Κασσανής  και ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. 

Κ. Πότσος  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 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 όλες τις ανωτέρω δαπάνες, διότι εμπίπτουν στις διατάξεις 
της παρ.3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 σύμφωνα με το 
οποίο, «με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού 
Συμβουλίου , μπορεί να εγκριθεί και να διατεθεί η πληρωμή 
δαπανών που αφορούν : α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες 
ιδίως πολιτιστικές , μορφωτικές, ψυχαγωγικές , αθλητικές 
εκδηλώσεις , συνέδρια και συναντήσεις  που οργανώνει ο Δήμος , 
η Κοινότητα, ο Σύνδεσμος ή το ΝΠΔΔ, με την απαραίτητη 
προϋπόθεση αυτές να πραγματοποιούνται στην εδαφική τους 
περιφέρεια και να προάγουν τα κοινωνικά και οικονομικά 
συμφέροντα ή τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των 
κατοίκων του». 

2. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης: α) ποσού 14.805,60  ευρώ  στον 
κωδ.00-6442.0001 έτους 2018, με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων 
συναντήσεων και διαλέξεων», CPV:15894200-3 και β) ποσού 
14.185,60 ευρώ  στον κωδ. 00-6433.0001 έτους 2018, με τίτλο 
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», CPV:18530000-3, 
καθώς σύμφωνα με το άρθρο 158 τουΝ.3463/2006 , το αρμόδιο 
όργανο για την διάθεση πίστωσης των συγκεκριμένων δαπανών 
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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3. Ορίζει  ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Παραλαβής τους: κα.  
Καραμπίνη Μαρία ,  κα. Βενετοκλή Νατάσα και  κ. Γονιδάκη 
Αντώνη Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται η κα Βεατρίκη Σέρβου , 
κ. Χατζίκος Κώστας και κα. Χατζηνικολάου Ειρήνη. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


