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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  28/11/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 25/28-11-2017    Αριθ. Απόφασης:1021 /2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Νοεμβρίου 2017 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. 
2/97951/24.11.2017 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» 

   

27 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 31. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

  

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.  ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

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

 
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

37. .ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

38.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

24. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

7.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 

3. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

4. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 
 

 
 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος.  

 
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 8.6 : Έγκριση κατανομής πιστώσεων από τους Κ.Α.Π 
(Δ΄Δοση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου 
Ρόδου,αρ.πρωτ 2/97323/2017 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ι.Κορωναίος εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη 
του Σώματος την αρ.πρωτ. 2/97323/22-11-2017 εισήγηση της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία έχει ως εξής: 
  

 

 
    Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ρόδου 
και Αντιδήμαρχος  
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    Παιδείας ,Δια βίου Μάθησης - Προσχολικής Αγωγής και 
Διαφάνειας, κ. Ιωάννης  
    Κορωναίος εισηγούμενος το θέμα , θέτει υπόψη των μελών της 
Δημοτικής Επιτροπής  
    Παιδείας του Δήμου Ρόδου τα παρακάτω: 

       Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το αριθ. 
145318/14.11.2017 έγγραφο του και με τίτλο του θέματος  << 
Αναγγελία Πίστωσης >> μας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την 
υπ΄αριθ.38479/10.11.2017( ΑΔΑ:ΩΜ80465ΧΘ7-ΓΔ3) Απόφαση  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και από τον τηρούμενο  λογαριασμό του με  τίτλο  « 
Δ΄Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της 
Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 
τους» έγινε χρηματοδότηση στον Δήμο μας ύψους 275.940,00 
ευρώ  για την  κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (Δ΄ Δόση 2017) 
των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
χωρικής αρμοδιότητας μας  και  έναντι του συνολικού ποσού που  θα  
αποδοθεί για το τρέχον έτος . 

    Το εν λόγω ποσόν  κατατέθηκε υπέρ του Δήμου Ρόδου και 
ειδικότερα στον λογαριασμό Νο 461/54521200 που τηρείται στην 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  και από το οποίο  παρακρατήθηκε 
ποσοστό 0,15% ήτοι 413,91 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων, ως προμήθεια για την μεταφορά των πιστώσεων στον 
λογαριασμό του Δήμου μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ 
οπότε το υπολειπόμενο ποσόν προς απόδοση στις σχολικές επιτροπές 
είναι 275.526,09 ευρώ. 

    Επιπροσθέτως θέτω υπόψη σας : α) το υπ΄αριθ. 208 
Α/16.11.2017 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου Ρόδου, ποσού  
275.940,00 ευρώ που προέρχεται από το  Υπουργείο  Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (βάσει της υπ΄αριθ. 
38480/2017 χρηματικής εντολής του) για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων του Δήμου μας, ως Δ΄ κατανομή έτους 2017 
και β) τον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2017, όπου στον 
Κ.Α. 0614 του σκέλους των εσόδων, με τίτλο    «ΚΑΠ για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης» και στον Κ.Α. 00-6711.0001 του σκέλους των εξόδων, 
με τίτλο «Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές» θα 
εγγραφούν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη των εν λόγω 
δαπανών.  

       Ολόκληρο το ποσόν της επιχορήγησης κατανέμεται στα δύο (2) 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ αντίστοιχα, Νομικά 
Πρόσωπα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας έχουν την αρμοδιότητα 
της διαχείρισης των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των  
βασικών λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. 
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       Έχοντας βασικό στόχο μας την ίση μεταχείριση των δικαιούχων 
, και συνεκτιμώντας ορισμένα αριθμητικά δεδομένα, όπως ο 
διαφορετικός αριθμός των σχολικών μονάδων  μεταξύ α/θμιας και 
β/θμιας εκπαίδευσης, ο αριθμός  των μαθητών, ο αριθμός των 
αιθουσών, η συστέγαση περισσοτέρων σχολείων, τα ολοήμερα 
τμήματα σχολείων της α/θμιας εκπαίδευσης κ.λ.π, υιοθετήσαμε τον 
παρακάτω τρόπο υπολογισμού, για την δίκαιη κατανομή  των 
χρημάτων ανά Σχολική Επιτροπή : 

    α) Το συνολικό ποσόν της επιχορήγησης  να διατεθεί με την 
αναλογία 60% για την  Σχολική Επιτροπή α/θμιας εκπαίδευσης – 
ποσόν 165.315,65 ευρώ  και 40% για την  Σχολική Επιτροπή 
β/θμιας εκπαίδευσης - ποσόν  110.210,44 ευρώ   

    β) Μετά τον διαχωρισμό του ποσού μεταξύ α/θμιας και β/θμιας 
εκπαίδευσης ,οι διατιθέμενες πιστώσεις θα κατανεμηθούν ανά 
σχολική μονάδα α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης, ύστερα από την 
λήψη  σχετικών Αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων  των 
ΝΠΔΔ ( Σχολικές Επιτροπές ) του Δήμου Ρόδου σύμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα στην με αριθμό 8440/24.2.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
318/τ.β/25.2.2011). 

   Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένο το επείγον του θέματος 
προτείνω προς τα μέλη της Επιτροπής για την θετική εισήγηση προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου  ως προς :  

 
1) Τη διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2017  ποσού 275.526,09 
ευρώ ( διακόσιες   
 εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ και εννέα 
λεπτά)  
 Κ.Α. 00-6711.0001, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 & 
το Π.Δ.113/2010 και την εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) 
του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών και  
2) Tην έγκριση της κατανομής  ανά Σχολική Επιτροπή όπως 
αναλυτικά αναγράφεται παραπάνω, συνολικού  ποσού 275.526,09 
ευρώ (Αρχικό ποσό 275.940,00  ΕΥΡΩ – Προμήθεια Τ.Π.Δ. 
413,91= 275.526,09 ευρώ), σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001  
του σκέλους των εξόδων, με τίτλο «Απόδοση επιχορηγήσεων σε 
Σχολικές Επιτροπές» του προϋπολογισμού του Δήμου, χρήσης 2017 
για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης. 

Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των δύο 
(2) αντίστοιχων Σχολικών  Επιτροπών του Δήμου Ρόδου . 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ρόδου  μετά από διαλογική 
συζήτηση των μελών της και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 
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                         ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  Ομόφωνα 
       
1) Τη διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2017  ποσού 275.526,09 
ευρώ ( διακόσιες  εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι 
ευρώ και εννέα λεπτά) Κ.Α. 00-6711.0001, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ.80/2016 & το Π.Δ.113/2010 και την εγκύκλιο 
αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 
Οικονομικών και  
2) Tην έγκριση της κατανομής  ανά Σχολική Επιτροπή όπως 
αναλυτικά αναγράφεται παραπάνω, συνολικού  ποσού 275.526,09 
ευρώ (Αρχικό ποσό 275.940,00  ΕΥΡΩ – Προμήθεια Τ.Π.Δ. 
413,91= 275.526,09 ευρώ), σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001  
του σκέλους των εξόδων, με τίτλο «Απόδοση επιχορηγήσεων σε 
Σχολικές Επιτροπές» του προϋπολογισμού του Δήμου, χρήσης 2017 
για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης. 

Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των δύο 
(2) αντίστοιχων Σχολικών  Επιτροπών του Δήμου Ρόδου . 

 

 
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,Μ. Δράκος,Α.Παπουράς και Ε. 

Κασσανής 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 

1. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης  προϋπολογισμού 2017  ποσού 
275.526,09 ευρώ ( διακόσιες  εβδομήντα πέντε χιλιάδες 
πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ και εννέα λεπτά) Κ.Α. 00-
6711.0001, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 & το 
Π.Δ.113/2010 και την εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) 
του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών  

2. Εγκρίνει την κατανομή  ανά Σχολική Επιτροπή όπως αναλυτικά 
αναγράφεται παραπάνω, συνολικού  ποσού 275.526,09 ευρώ 
(Αρχικό ποσό 275.940,00  ΕΥΡΩ – Προμήθεια Τ.Π.Δ. 
413,91= 275.526,09 ευρώ), σε βάρος του Κ.Α. 00-
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6711.0001  του σκέλους των εξόδων, με τίτλο «Απόδοση 
επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές» του προϋπολογισμού 
του Δήμου, χρήσης 2017 για την πληρωμή της εν λόγω 
δαπάνης. 
 
Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των 
δύο (2) αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρόδου 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


