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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  15/12/ 2016  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016    Αριθ. Απόφασης: 1002/2016 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  15 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη  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.2/103522/8-12-2016 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, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 28.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

    

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)  

 

 
2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

3 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

4.  ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

δικ/νος) 

5.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 11.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)  

 
Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου Ρόδου κ. Ε.Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του 
Δ.Ρ. κ.Εμμανουήλ Στάγκας . 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 

Θ Ε Μ Α 5.14: Αποχαρακτηρισμός εκτάκτων ειδικευμένων 
εσόδων αρ.πρωτ. 2/103062/2016. 
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ.Διακοσταματίου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 

υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/103062 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:  

 
 
Με την παρούσα εισηγούμαστε τον αποχαρακτηρισμό των κάτωθι εσόδων 
από έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα ανειδίκευτα για τους εξής βάσιμους 
και νόμιμους λόγους:  
 
 
1)    «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ» 
          Για το παραπάνω έργο ο Δήμος μας εισέπραξε το ποσό των 
33.419,59 € με το      
 ΓΡΑΜΜ. 23Α /28-01-2013 ως έκτακτο ειδικευμένο έσοδο  για  την 
επιχορήγηση του 4ΟΥ Λογαριασμού του συγκεκριμένου έργου . Ο 
συγκεκριμένος όμως λογαριασμός έχει πληρωθεί ήδη με το Χρηματικό 
Ένταλμα 2317/2012 την 10/07/2012 από έσοδα ΣΑΤΑ σύμφωνα με την 
απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου 327 / 24-05-2012 περί ένταξης του 
έργου στην χρηματοδότηση ΣΑΤΑ . Μετά τα παραπάνω κρίνεται 
απαραίτητος ο αποχαρακτηρισμός του παραπάνω ποσού από έκτακτα 
ειδικευμένα σε έκτακτα ανειδίκευτα προς τακτοποίηση της εικόνας των 
ειδικευμένων εσόδων μας. 
 
2)  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
       ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
       ΑΝΑΓΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

           Ο Δήμος μας εισέπραξε με το ΓΡΑΜΜ. 289A/2014 το ποσό των 
29.580,00€ από ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ ως έκτακτο 
ειδικευμένο έσοδο. Επειδή η παραπάνω προμήθεια έχει ήδη εξοφληθεί με 
το ΧΕΠ 308Α/2014 ποσού 29.580,00€ στις 13/11/2014 από 
«Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» κρίνεται απαραίτητος ο αποχαρακτηρισμός του 
παραπάνω ποσού από έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα ανειδίκευτα προς 
τακτοποίηση της εικόνας των ειδικευμένων εσόδων μας. 

 
3)  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΚΟΥΦ ΣΤΗΝ 

ΠΛ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ» 
           Ο Δήμος μας εισέπραξε την 26/3/2014 με το ΓΡΑΜΜ.42Α το ποσό των 

83.394,53.€ από Ταμείο  Παρακαταθηκών και Δανείων (Πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ) ως έκτακτο ειδικευμένο έσοδο στον ΚΑ 1314.0015 που 
αφορούσε την εξόφληση του 7ου Λογαριασμού του παραπάνω έργου.  Μετά 
την κατάθεση Διαταγής Πληρωμής από τον ανάδοχο του έργου πληρώθηκε 
σε εκτέλεση της διαταγής πληρωμής 176/2014  Μ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 
το υπ΄αριθμόν 2488/2014 ΧΕΠ  από ιδίους πόρους. Μετά τα παραπάνω  
κρίνεται απαραίτητος ο αποχαρακτηρισμός του παραπάνω ποσού από 
έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα ανειδίκευτα προς τακτοποίηση της εικόνας 
των ειδικευμένων εσόδων μας . 

 
           4) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  
            Ο Δήμος μας εισέπραξε με το ΓΡΑΜΜ. 231Α/ 18-11-2014 το ποσό των 

9.000,00€  από Τράπεζα Ελλάδος για το έργο με τίτλο «Εξοικονόμηση 
ενέργειας ΔΕ Πεταλούδων»  ως έκτακτο ειδικευμένο έσοδο  στον Κ.Α 
Εσόδου 1328.0003. Μετά την αλλαγή της ποσόστωσης του έργου σε 100% 
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χρηματοδοτούμενο (αντί του 30%-70%) το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  επιστρέφει την αρχική συμμετοχή του 
30% στον δικαιούχο Δήμο Ρόδου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 52/59246/ 
19-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου.  Έτσι σε εκτέλεση των παραπάνω ο 
Δήμος μας προέβη την 03/03/2015 στην μεταφορά ποσού 9.000,00€ από 
Τράπεζα Ελλάδος Λογ. 3012106180076019 στον Λογ. 46154526787 
Εθνικής Τράπεζας  του Δήμου Ρόδου.    

             Μετά τα παραπάνω  κρίνεται απαραίτητος ο αποχαρακτηρισμός του 
παραπάνω ποσού από έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα ανειδίκευτα προς 
τακτοποίηση της εικόνας των ειδικευμένων εσόδων μας . 

 
            5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ “NEAR TO 
WARN” Προειδοποίηση από τοπικό τσουνάμι. 

           Ο Δήμος μας εισέπραξε συνολικά ως χρηματοδότηση για το παραπάνω 
έργο το ποσό των 37.526,03€ με τα  ΓΡΑΜΜ.131/Α  την 30/09/2015 ποσό  
10.541,19€ και το ΓΡΑΜΜ. 88Α/2012 ποσό 26.984,84€  στον ΚΑ εσόδου 
1213.0017 έτους 2015. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο 
συγκεκριμένο έργο ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 23.320,50€ και 
πραγματοποιήθηκαν με τα ΧΕΠ 653Α/2013 ποσό 352,50 και ΧΕΠ 
151Α/2015 ποσού 22968,00€. Μετά τα παραπάνω η συγκεκριμένη 
χρηματοδότηση εμφανίζει υπόλοιπο 14.205,053€ ( 37526,00-
23320,50=14205,53). Μετά την πληρωμή ποσού 15.105,50€ με το ΧΕΠ 
312Α/2014 από «Ληξιπρόθεσμες οφειλές» που αφορούσε το συγκεκριμένο 
έργο και με  δεδομένο ότι το εν λόγω έργο έχει αποπληρωθεί και 
ολοκληρωθεί οριστικά κρίνεται απαραίτητος ο αποχαρακτηρισμός του 
χρηματικού υπολοίπου του έργου ύψους 14.205,53€ . 

                 Μετά τα παραπάνω  κρίνεται απαραίτητος ο αποχαρακτηρισμός του 
παραπάνω ποσού από έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα ανειδίκευτα προς 
τακτοποίηση της εικόνας των ειδικευμένων εσόδων μας . 

 
           6) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
            Ο Δήμος μας εισέπραξε με το ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ 269Α/2015 το ποσό των 

4.002,42€ στον ΚΑ εσόδων 1328.0080 για το παραπάνω έργο στην 
αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ο Δήμος μας έχει προβεί στην πληρωμή του 
παραπάνω έργου με το ΧΕΠ 504Α /9-12-2015 ποσού 4.002,42€ που αφορά 
την εν λόγω χρηματοδότηση από ιδίους πόρους σύμφωνα με την απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου 740Α/2015. 

                Μετά τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητος ο αποχαρακτηρισμός του 
παραπάνω ποσού των 4.002,42€  από έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα 
ανειδίκευτα προς τακτοποίηση της εικόνας της συγκεκριμένης 
χρηματοδότησης . 

 
           7) ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΔΕΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ 28-01-2011    
            Ο Δήμος μας εισέπραξε με το ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ 167Α την 02/07/2012 το ποσό 

των 171.590,00€ για την αποζημίωση των πλημμυροπαθών της 
28/01/2011 και στον Κ.Α 1214.0012 ως έκτακτο ειδικευμένο έσοδο. Ο 
Δήμος μας προέβη στην πληρωμή του ΧΕΠ 2172/2016 ποσού 1849,00€ 
που αφορούσε την αποζημίωση οικονομικής ενίσχυσης πλημμυρών της 28ης 

Ιανουαρίου 2011 στο όνομα ΠΑΤΣΑΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ το οποίο πληρώθηκε 
από «Ληξιπρόθεσμες οφειλές» . Μετά τα παραπάνω  κρίνεται απαραίτητος ο 
αποχαρακτηρισμός του παραπάνω ποσού από έκτακτα ειδικευμένα σε 
έκτακτα ανειδίκευτα προς τακτοποίηση της εικόνας των ειδικευμένων 
εσόδων μας . 
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           8) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ     
           Ο Δήμος μας εισέπραξε την 21/9/2016 με το ΓΡΑΜΜ.182Α το ποσό των 

85.264,37€ στον ΚΑ 1322.0004 ως έκτακτο ειδικευμένο .Την 01/07/2016 
πληρώθηκε το ΧΕΠ 2315 ως κατάσχεση αρ.πρωτ. 2/51435/24-6-2016 
κατάσχεση εις χείρας τρίτου και αφορά του 1ο , 2ο και 3ο λογαριασμό του 
έργου «κατασκευή τοιχίου περίφραξης στον αυλειο χώρο του Κλειστού 
Γυμναστηρίου στη ΔΕ Καλλιθέας.» Η παραπάνω κατάσχεση έγινε από τον 
Λογ.Εθνικής46154521200. Ακόμα με το ΓΡΑΜΜ.156Α /24/8/2016 
εισπράχθηκε το ποσό των 50460,00€  στον ΚΑ 1322.0004 ως έκτακτο 
ειδικευμένο για την προμήθεια ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων κλπ 
για το Κλειστό Γυμναστήριο στο Φαληράκι.  Η συγκεκριμένη προμήθεια 
πληρώθηκε όμως την 30/12/2014 με το ΧΕΠ 416Α/2014 από Ιδίους Πόρους 
και για ποσό 50.460,00€ συνολικά. Μετά τα παραπάνω κρίνεται 
απαραίτητος ο αποχαρακτηρισμός των παραπάνω ποσών ύψους 
135.724,37€ συνολικά  από έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα ανειδίκευτα 
προς τακτοποίηση της εικόνας της συγκεκριμένης χρηματοδότησης. 

    
           9) «ΔΙΑΥΛΟΣ» – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

               Ο Δήμος μας είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΛΟΣ «Δημιουργία 
και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης 
συστημάτων ευφυών μεταφορών για νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους» 
Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση παρουσίαζε  υπόλοιπο το έτος 2014 το 
ποσό των 738,00€. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μέρος του 
παραπάνω ποσού αφορά δαπάνη μετακίνησης του Δημοτικού Υπαλλήλου 
Μωραίτη Βασίλειου ποσού 560,00€ που πληρώθηκε την 23/5/2014 με το 
ΧΕΠ(προπληρωμής) 1533/2014  από Ιδίους Πόρους . Ακολούθως μετά την 
εκκαθάριση της παραπάνω δαπάνης ο Υπόλογος επέστρεψε το ποσό των 
32,00€ με το ΓΡΑΜΜ. 139Α/2014 ως μη δαπανηθέν ποσό. Μετά τα 
παραπάνω κρίνεται απαραίτητος ο αποχαρακτηρισμός του ποσού των 
528,00€ (560,00-32,00=528€)  από έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα 
ανειδίκευτα προς τακτοποίηση της εικόνας της συγκεκριμένης 
χρηματοδότησης. 

 
            10) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
                Ο Δήμος μας είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

και εισέπραξε από την δράση αυτή μέσω ΕΕΤΑΑ το ποσό των 401.312,98€ 
εντός του έτους 2015. Από τα ποσά αυτά πληρώθηκαν δαπάνες ύψους 
154.499,48€  και έμεινε αδιάθετο ποσό χρηματοδότησης 246.813,50€ το 
οποίο μεταφέρθηκε την 01/01/2016 στην χρήση 2016. Το ποσό αυτό 
αφορά μισθοδοσίες και λειτουργικές ανάγκες του προγράμματος όπως 
εμφανίζεται στο έγγραφο 14/102629 της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
Υγείας. Αντίστοιχα το 2016 εισπράχθηκαν ποσά ύψους 245.357,82€ για 
την παραπάνω δράση μέσω ΕΕΤΑΑ   σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο.  

                Μετά τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητος ο συνολικός 
αποχαρακτηρισμός των  παραπάνω ποσών 492.171,32€ 
(246.813,50+245.357,82)  από έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα 
ανειδίκευτα προς τακτοποίηση της εικόνα της συγκεκριμένης 
χρηματοδότησης.  

               
            11) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΗΦΗ» 
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                      Ο Δήμος μας είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  Κ.Η.Φ.Η » και εισέπραξε από την δράση αυτή 
μέσω ΕΕΤΑΑ το ποσό των 90.000,00€ εντός του έτους 2015. Από τα ποσά 
αυτά πληρώθηκαν δαπάνες ύψους 16.933,53€  και έμεινε αδιάθετο ποσό 
χρηματοδότησης 73.066,47€ το οποίο μεταφέρθηκε την 01/01/2016 στην 
χρήση 2016. Το ποσό αυτό αφορά μισθοδοσίες και λειτουργικές ανάγκες 
του προγράμματος όπως εμφανίζεται στο έγγραφο 14/102616 της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Αντίστοιχα το 2016 εισπράχθηκαν ποσά 
ύψους 34.632,78€ για την παραπάνω δράση μέσω ΕΕΤΑΑ   σύμφωνα με το 
παραπάνω έγγραφο.  

                Μετά τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητος ο συνολικός 
αποχαρακτηρισμός των  παραπάνω ποσών 107.699,25€ (73.066,47+ 
34.632,78)  από έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα ανειδίκευτα προς 
τακτοποίηση της εικόνα της συγκεκριμένης χρηματοδότησης.  

 
            12) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΚΔΑΠ» Εναρμόνιση 

οικογενειακής ζωής 
                      Ο Δήμος μας είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα «ΠΑΙΔΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΔΑΠ» και εισέπραξε από την δράση αυτή μέσω ΕΕΤΑΑ το 
ποσό των 751.709,09€ εντός του έτους 2015 ενώ υπήρχε υπόλοιπο από 
2014 ποσού 252.471,10€  Από τα ποσά αυτά πληρώθηκαν δαπάνες ύψους 
204.486,59€  και έμεινε αδιάθετο ποσό χρηματοδότησης 799.693,60€ 
(751709,09+252471,10-204486,59) το οποίο μεταφέρθηκε την 
01/01/2016 στην χρήση 2016. Το ποσό αυτό έχει ήδη πληρωθεί από Ιδίους 
Πόρους όπως προκύπτει από τα ηλεκτρονικά αρχεία της Διεύθυνσης 
Οικονομικών (όλα τα ΧΕ μισθοδοσίας και λοιπών λειτουργικών δαπανών 
έχουν εκδοθεί και πληρωθεί από Ι.Π.). Αντίστοιχα το 2016 εισπράχθηκαν 
ποσά ύψους 861.200,80€ για την παραπάνω δράση μέσω ΕΕΤΑΑ  τα οποία 
έχουν επίσης πληρωθεί από Ιδίους Πόρους.  

                Μετά τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητος ο συνολικός 
αποχαρακτηρισμός των  παραπάνω ποσών 1.660.894,40€ 
(799693,60+861200,80)  από έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα ανειδίκευτα 
προς τακτοποίηση της εικόνα της συγκεκριμένης χρηματοδότησης.  

 
                   Το άθροισμα των ποσών που χρήζουν αποχαρακτηρισμού σύμφωνα 

με τις παραπάνω περιπτώσεις από (1) έως (12) ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των 2.572.468,41€ 

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

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Ι. Περδίκης, 

Ε.Παναή, Αικ.Μπιλλιά, Στ.Σαρρή-Υψηλάντη,  ο επικεφαλής της παράταξης « 

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος , ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Σ. Στάγκας, ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ.Α.Γιαννικουρής και ο 

επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ.Χ.Χατζηευθυμίου,   

απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.   

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του 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 , 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. Γ.Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν 
«παρών»  
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Τον αποχαρακτηρισμό των ανωτέρω εσόδων (συνολικού ποσού 
2.572.468,41 €) από έκτακτα ειδικευμένα σε έκτακτα ανειδίκευτα, 
για τους βάσιμους και νόμιμους λόγους που αναφέρονται στην 
ανωτέρω εισήγηση. 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ   


