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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  17/12/ 2018   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού:21/17-12-2018    Αριθ. Απόφασης: 1376/2018 
Στη Ρόδο σήμερα  17η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Δευτέρα 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. 
2/76615/13.12.2018 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  29.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 37.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος 
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

   

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

7. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

8.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 
(δικ/νος) 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας  

10.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (δικ/νος) 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς,  η 
Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου κ.Μ.Παπαβασιλείου και ο Πρόεδρος 
της Τ.Κ.Βατίου κ.Καλαποδάκης. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
επτά (37), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 2.6 (Β): Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς του 
Δήμου Ρόδου στην Αστικής Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων (ΑΜΚΕ). 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ε.Μανδρακός θέτει  υπόψη του Σώματος  
εισήγηση της ΑΜΚΕ   που αφορά την έγκριση καταβολής ετήσιας 
εισφοράς του Δήμου Ρόδου στην ΑΜΚΕ,η οποία έχει  ως εξής : 
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Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου κου. 
Πετράκη Σωτήριου σχετικά με: 
  Την έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς (έτους 2019) από τον 
Δήμο Ρόδου ως έταιρος της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας 
Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων», σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του καταστατικού της και το άρθρο 267 του ν.3463/2006 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την 
αντικατάσταση και συμπλήρωσή του από το άρθρο 25 του 
ν.3613/2007 (ΦΕΚΑ263),  με σκοπό την κάλυψη μέρους των 
λειτουργικών δαπανών των κοινωνικών δομών της (Βοήθεια Σπίτι 
στη  Μέγγαβλη, Βοήθεια στο Σπίτι στην Μεσαιωνική Πόλη, ΚΗΦΗ Αγ.  
Αποστόλων, Παιδικός Σταθμός στη Μοσχόβη, Παιδικός Σταθμός στο 
Νέο Νοσοκομείο Ρόδου, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Αγ. Νικολάου και Αγ. 
Αποστόλων). 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
- τις περικοπές που πραγματοποιούνται στους πόρους της 
χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την λειτουργία 
των δομών αυτών και 
-  τον προγραμματισμό προσλήψεων για την υποχρεωτική 
αναπλήρωση του βασικού προσωπικού των δομών, σύμφωνα με τις 
ΚΥΑ τους και τους όρους των δικαιούχων χρηματοδότησης για την 
υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης 
-  την υποχρεωτική κάλυψη δαπανών που αφορούν λογισμικό 
«Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων & Υποβολής Στοιχείων 
στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» του Υπουργείου Εωτερικών.  
 
Και επιπλέον σύμφωνα με: 

• την παράγραφ β)  του άρθρου 5 του καταστατικού της 
Αστικής εταιρείας κάθε φορέας – εταίρος  υποχρεούται να καταβάλει 
ετήσια εισφορά στην εταιρία. Η εισφορά αυτή είναι ανάλογη με τον 
ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών της εταιρείας ο οποίος 
συντάσσεται και εξειδικεύεται κάθε Νοέμβριο και ψηφίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Δεκεμβρίου. Η εισφορά θα αφορά αποκλειστικά και μόνο είτε σε 
κάλυψη διαφόρων λειτουργικών εξόδων είτε σε αύξηση του 
κεφαλαίου της εταιρείας.  

•  τις διατάξεις του άρθρου 267 του ν. 3463/2006 «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση και 
συμπλήρωσή του από το άρθρο 25 του ν.3613/2007 (ΦΕΚΑ263): 
«Οι ετήσιες εισφορές τις οποίες οι Ο.Τ.Α υποχρεούνται να 
καταβάλλουν ως εταίροι σε αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα όπου αυτοί συμμετέχουν, σύμφωνα με το καταστατικό 
τους, δεν αποτελούν επιχορήγηση. Οποιοδήποτε ποσό έχει 
καταβληθεί ή καταβάλλεται από Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο συμμετοχής του 
στην αύξηση κεφαλαίου των ανωτέρω εταιριών, δεν συνιστά 
επιχορήγηση και η καταβολή του είναι νόμιμη.» 
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•  τη διάταξη της παραγράφου 1 β. του άρθρου 111 του ν. 
3852/2010 «οι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του 
άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι δήμοι 
ή και άλλοι φορείς, συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν, μέχρι τη 
λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη.  
 
Κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια των αστικών εταιριών Ο.Τ.Α. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου αυτής, οι οποίες 
διαχειρίζονται Ευρωπαϊκά Προγράμματα, παρατείνεται σε κάθε 
περίπτωση μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων αυτών». 
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διατάξεις καθώς και: 
1)την παρ. α της  υπ’αριθμ. 920/ 28-12-2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ούτως 
ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή ετήσιας εισφοράς των εταίρων 
και για τα έτη μετά το 2011 δηλαδή από το 2012 έως και τη λήξη της 
εταιρείας η οποία σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία συμπίπτει με τη 
λήξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αυτή διαχειρίζεται.  
2) την παρ.β της υπ’αριθμ. 920/ 28-12-2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 
δεκαετής προϋπολογισμός της Αστικής Εταιρίας για τα έτη 2012 – 
2021 ο οποίος θα συνίσταται στον προϋπολογισμό του 2012 
προσαυξημένου κατά 5% ανά έτος και έως τη λήξη των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων που διαχειρίζεται η εταιρεία. 
3) τη συνέχιση λειτουργίας της αστικής εταιρίας πέρα από την 
αρχική διάρκεια που προβλέπεται από το καταστατικό της, δυνάμει 
των σχετικών νομοθετικών διατάξεων (άρθρο 111 παρ. 1β ν. 
3852/2010) και μέχρι τη λήξη των συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αυτή 
διαχειρίζεται.  
4) την 3367/2011 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου η οποία ρητά αναφέρεται στις διατάξεις που επιτρέπουν 
την καταβολή ετήσιας εισφοράς των εταίρων στις Αστικές μη 
κερδοσκοπικές εταιρίες. 
5) την ανάγκη κάλυψης μέρους των λειτουργικών δαπανών των 
κοινωνικών δομών που δεν καλύπτονται από τις ευρωπαϊκές 
χρηματοδοτήσεις . 
6) τον ετήσιο προϋπολογισμό Εσόδων- Εξόδων της Α.Μ.Κ.Ε. για το 
2019  όπου η ανάγκη κάλυψης λειτουργικών δαπανών από τους 
εταίρους για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και της εταιρίας 
γενικότερα ανέρχεται στο ποσό των 213.887,97 €, η οποία θα 
καλυφθεί ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία, ήτοι 
κατά ποσοστό 61/100 (130.471,66 €) από τον Δήμο Ρόδου και κατά 
ποσοστό 39/100 (83.416,31 €) από τον Δημοτικό Οργανισμό 
Πρόνοιας Δήμου Ρόδου. 
 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του 
 Δημοτικού Συμβουλίου 
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τη λήψη απόφασης ως εξής: 
 

 Την έγκριση καταβολής της ετήσιας εισφοράς του Δήμου Ρόδου ως 
εταίρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής 
Φροντίδας & Ανάπτυξης του Δήμου Ροδίων για το έτος 2019, με 
σκοπό την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών για την 
εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών δομών της εταιρίας. Σύμφωνα 
με τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων της Α.Μ.Κ.Ε για το 2019, 
το ποσό ανέρχεται στα 213.887,97 €, το οποίο θα καλυφθεί από 
τους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία, 
ήτοι κατά ποσοστό 61/100 (130.471,66 €) από τον Δήμο Ρόδου και 
κατά ποσοστό 39/100 (83.416,31 €) από τον ΔΟΠ. 
 
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μ.Δράκος, Α.Κων/νου, Ε.Ατσίδη, 

Γ.Σαρικάς και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

κ.Κ.Πότσος  ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για 

το θέμα. 

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   κατά πλειοψηφία, 

 
Απόντες κατά τη ψηφοφορία: Πέντε (5) 
 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης , και οι  
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ.Δράκος, Π.Τοκούζης, Ε.Κασσανής, 
Μ.Καραγιάννη, ψήφισαν «παρών». 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»  
κ.Γ.Υψηλάντης και τα μέλη της παράταξης κ.κ. Ε.Παναή και 
Σ.Σαρρή-Υψηλάντη ψήφισαν «κατά» 
Ήτοι σύνολο μειοψηφησάντων: οκτώ (8) 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ι.Γιαννακάκης ως εκπρόσωπος της 
παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ψήφισε θετικά . 
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κ.Α.Μπιλιά ψήφισε θετικά. 
Ήτοι σύνολο ψηφισάντων θετικά: είκοσι τέσσερις (24) 
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Την έγκριση καταβολής της ετήσιας εισφοράς του Δήμου 

Ρόδου ως εταίρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης του Δήμου Ροδίων για το έτος 
2019, με σκοπό την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών για 
την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών δομών της εταιρίας. 
Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων της Α.Μ.Κ.Ε για 
το 2019, το ποσό ανέρχεται στα 213.887,97 €, το οποίο θα καλυφθεί 
από τους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην 
εταιρεία, ήτοι κατά ποσοστό 61/100 (130.471,66 €) από τον Δήμο 
Ρόδου και κατά ποσοστό 39/100 (83.416,31 €) από τον ΔΟΠ. 
 
 
 
 

      ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


