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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  25/9/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:15/25-9-2018    Αριθ. Απόφασης: 1082/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25η Σεπτεμβρίου 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. 
2/57297/21.9.2018 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) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) 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. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
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Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος ( 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

20.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

8. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

4. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικαιολογημένη) 9. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 

10. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ  

 11.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς και οι 
Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ.Παπαγεωργίου και Εμμ.Στάγκας.   
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μ. Δράκος αποχώρησε μετά την έναρξη 
της Συνεδρίασης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 19o  :  Λήψη απόφασης στήριξης της 
ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για τη συνέχιση λειτουργίας της αρ.πρωτ. 
2/52639/2018.   
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Α.Πάλλας εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ. 2/55234/2018 επιστολή της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ 
η οποία έχει ως εξής: 

Κύριε Δήμαρχε, 

Ενόψει της λήξης του χρόνου διάρκειας της εταιρείας μας 
(Ε.ΤΑΙ.ΠΡΟΦΥ.ΚΑ) σύμφωνα με το καταστατικό της και της αδυναμίας 
ανανέωσης της διάρκειάς της λόγω του άρθρου 267 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), το οποίο απαγορεύει εφεξής την ύπαρξη 
αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών οι οποίες έχουν συσταθεί από 
Δήμους ή Κοινότητα ή άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , σας 
γνωρίζουμε ότι στις αρχές του έτους 2019 η ως άνω εταιρεία μας 
δεν μπορεί να υφίσταται πλέον,  

Δεδομένης της δράσης της εταιρείας μας η οποία είναι γνωστή σε όλους, 
ζητούμε από εσάς να στηρίξετε την προσπάθειά μας προκειμένου με ειδική 
νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή να καταστεί δυνατή η συνέχιση 
λειτουργίας της. 

         Σας διαβιβάζουμε την από 18/8/2018 απόφαση 35 του Δ.Σ. της 
Εταιρείας μας η οποία συμπεριλήφθηκε στο Πρακτικό 12. 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12η ς ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.» 
 

Σήμερα 18 Αυγούστου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 π.μ συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το 
Δ.Σ. της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ με τον Δ/ντη καθώς και το Δ.Σ. των του σωματείου των 
εργαζομένων της εταιρείας ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου της 
Εταιρείας κ. Αγαπητού ΠΑΛΛΑ στα γραφεία της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ στην Ελεούσα. 
 
ΘΕΜΑ 1: (Αρ.Αποφ.35). «Παροχή δημόσιας υποστήριξης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ρόδου καθώς και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου 
Αιγαίου με στόχο τη συνέχιση λειτουργίας της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ». 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1 Αγαπητός ΠΑΛΛΑΣ Πρόεδρος της εταιρείας – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ρόδου 

2 Μιχαήλ ΣΤΑΥΡΗΣ Αντιπρόεδρος - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ρόδου 

3 Γιώργος ΤΖΩΡΤΖΗΣ Γραμματέας – Εκπρόσωπος Σωματείου Ερας. Αλιέων 
Ιαλυσού Ρόδου 

4 Κων/νος ΚΟΚΚΙΝΗΣ Μέλος – Πρόεδρος Κυνηγητικού συλλόγου Ρόδου 

5 Νικόλαος ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ντης της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ 

6 Νικόλαος ΡΕΣΒΑΝΗΣ Πρόεδρος Εργαζομένων ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ 

7 Ιωάννης ΚΑΣΤΡΕΝΟΣ Αντιπρόεδρος Εργαζομένων ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ 

8 Κατερίνα ΤΣΑΓΓΑΡΗ Γραμματέας Εργαζομένων ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ 

9 Ιωάννης ΠΕΣΤΛΙΚΗΣ Ταμίας Εργαζομένων ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ 

10 Παναγιώτης ΚΛΑΔΙΤΗΣ ΑναπληρωτήςΓραμματέας Εργαζομένων ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ 

11 Σπύρος ΦΡΑΓΚΟΣ Μέλος ΔΣ Εργαζομένων ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ 

12Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μέλος ΔΣ Εργαζομένων ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Λουκάς ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Μέλος – Εκπρόσωπος του Εθελοντικού Συλλόγου 
Πεταλούδων 

2 Ηλίας ΛΑΜΠΡΟΥ Μέλος - Δήμαρχος Καρπάθου 

3 Ιωάννης ΓΑΛΟΥΖΗΣ Μέλος – Δήμαρχός Καλύμνου 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία από τα μέλη άρχισε η συνεδρίαση. 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την συνέχιση 
λειτουργίας της εταιρείας, δεδομένου ότι στο άρθρ0 4 του Καταστατικού της 
εταιρείας μας προβλέπεται η λήξη της χρονικής διάρκειας λειτουργιάς της το 
Δεκέμβριο του 2018. 
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία: 
«Οι υφιστάμενες αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 9 του Ν. 3274/2004 
συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στην 
συστατική τους πράξη, διεπόμενες και από τους εξής κανόνες: ……» {Άρθρο 267 
παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων(Ν.3463/2006})«Εφεξής, η σύσταση από Δήμους ή Κοινότητα ή 
άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα επιτρέπεται , μόνον εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από ειδική 
νομοθετική ρύθμιση ή από το κανονιστικό πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών 
προγραμμάτων»{Άρθρο 267 παράγραφος 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(Ν.3463/2006)} 
Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει άμεσα με ειδική νομοθετική ρύθμιση να 
προβλεφθεί η συνέχιση 
λειτουργίας της εταιρείας μας. Προτείνουμε μάλιστα στην περίπτωση δ του 
άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 
4257/2014 , ΦΕΚ Α 93/14.07.2014, σύμφωνα με την οποία: 
«δ. Σε νησιωτικούς δήμους είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων 
με αντικείμενο 
δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας μεταξύ των 
φορέων της 
περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α 87) και αστικών μη 
κερδοσκοπικών 
εταιρειών, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει 
ένας από τους φορείς της περίπτωσης α και, εάν πρόκειται για δράσεις πολιτικής 
προστασίας και δασοπυρόσβεσης, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης τους από την 
Πυροσβεστική Ακαδημία. Κατά την εκτέλεση των ως άνω προγραμματικών 
συμβάσεων οι ανωτέρω εταιρείες θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου, κατά 
την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 (Α 116) και εκτελούν τις 
συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ, δ και ε του ιδίου άρθρου 
όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους 
συμβουλίων. Με την παρούσα δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 
3013/2002 για τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 118 του ν. 4249/2014 (Α 73), καθώς και οι διατάξεις 
του ν.4029/2011 (Α 245). Στο πλαίσιο των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων 
δεν επιτρέπεται η πιστοποίηση ή εκπαίδευση εθελοντικών ή άλλων οργανώσεων 
για δραστηριοποίηση στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Επιμέρους ζητήματα 
εφαρμογής της παρούσας δύνανται να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.» να 
προστεθεί η κατωτέρω παράγραφος με το εξής περιεχόμενο:« Οι 
υφιστάμενες σε νησιωτικούς δήμους αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τους τις δράσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, τις δράσεις πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης και 
προσφέρουν με τη λειτουργία και τις δράσεις τους έργο προς το κοινωνικό 
σύνολο, στις οποίες συμμετέχουν (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 
παρ. 9 του Ν. 3274/2004) και κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού 
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κεφαλαίου τους φορείς της περίπτωσης α του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 
δύνανται με σχετική τροποποίηση του καταστατικού τους να συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους και μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειάς του, που 
προβλέπεται στη συστατική τους πράξη» .προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας. 
Ταυτόχρονα, συναινούμε και με οιονδήποτε άλλη νομοθετική ρύθμιση, η 
οποία να ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ τη συνέχιση λειτουργίας της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ. αφού 
εξαντλήθηκε το θέμα της έκτακτης συνεδρίασης και υπογράφηκε το πρακτικό 
λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

 

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

 

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

Πότσος, οι Ανεξάρτητοι Δ.Σ. κ.κ. Α. Παπουράς και Αικ. Μπιλλιά, ο 

Αντιπρόεδρος κ. Στ. Στάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. 

Καραγιάννη, Α. Κωνσταντίνου, Π. Τοκούζης, Γ. Σαρικάς και Ε. 

Κασσανής απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος. 

 

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, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα  

 
Στηρίζει την προσπάθεια της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ προκειμένου με 
ειδική νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή να καταστεί δυνατή 
η συνέχιση λειτουργίας της, υιοθετώντας τις προτάσεις που 
αναγράφονται στο ανωτέρω πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης 
του Δ.Σ. της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. 

     
  ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ          ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 

 


