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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  22/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:7/22-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 500/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 22α Απριλίου  2019  ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 13.00΄ 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. 2/20470/18.4.2019 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 

 

 23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

24.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 27.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
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14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 11.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

14.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

 
5. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

15. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

9. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

10. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 19.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας 
 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος . 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι είκοσι 
οκτώ (28), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α : Έγκριση τροποποίησης ποσού ετήσιας εισφοράς του 
Δήμου Ρόδου στην «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων» για το 
έτος 2019». 
 
Ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ  κ.Σ.Πετράκης εισηγούμενος το θέμα εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης , η αιτιολογία του επείγοντος περιγράφεται 
κατωτέρω,  θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.2/21091/2019 
εισήγηση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής 
Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων (ΑΜΚΕ) η οποία έχει ως 
εξής: 

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την εισήγηση του παρακάτω θέματος της 
“Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης 
Δήμου Ροδίων”, για το οποίο πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο 
στη συνεδρίαση του : 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης ποσού ετήσιας εισφοράς του Δήμου 
Ρόδου στην «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής 
Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων» για το έτος 2019». 

 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου κου. Πετράκη 
Σωτήριου σχετικά με: 
Την έγκριση τροποποίησης του ποσού της ετήσιας εισφοράς (έτους 2019) 
από τον Δήμο Ρόδου ως εταίρος 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). 
 
Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 1376/17-12-2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η ετήσια εισφορά του Δήμου Ρόδου 
και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου για το έτος 2019 
στο ποσό των 213.887,97 ευρώ, η οποία καλύπτεται 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. 
 
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες που έχουν προκύψει για 
τον εκσυγχρονισμό των δομών της ΑΜΚΕ μέσω των ευρωπαϊκών 
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προγραμμάτων που λειτουργεί, τα οποία όμως δεν καλύπτονται πλήρως 
από τις χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων αυτών, καθώς και για την 
αντιμετώπιση άλλων έκτακτων αναγκών της εταιρείας για κάλυψη δαπανών 
από δικαστικές αποφάσεις για την καταβολή δώρων εορτών και επιδομάτων 
των εργαζομένων, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση του ποσού της ετήσιας 
εισφοράς των εταίρων για το έτος 2019 κατά 87.073,88 ευρώ ώστε να 
ανέλθει στο συνολικό ποσό των 300.961,85 ευρώ, ποσό που προβλέπεται 
για το έτος 2019 από τον δεκαετή προϋπολογισμό της εταιρείας για τα έτη 
2012-2021 που εγκρίθηκε με την παρ. β της υπ’ αριθ. 920/28-12-2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 

Ειδικότερα, προέκυψε η ανάγκη για τις παρακάτω ενέργειες: 

1) εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης του εξοπλισμού κουζίνας των 
Παιδικών Σταθμών στη Μοσχόβη και στο νέο Νοσοκομείο με την 
προμήθεια σκευών και εξοπλισμού κουζίνας ποσού 1.500 ευρώ στον 
Παιδικό Σταθμό στη Μοσχόβη και 1.726,80 στον Παιδικό Σταθμό στο 
Νέο Νοσοκομείο.  

2) Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των 
προγραμμάτων της ΑΜΚΕ ποσού 9.630,00 ευρώ. 

3) Διαμόρφωση παιδικής χαράς για τους Παιδικούς Σταθμούς Μοσχόβη 
και Νέου Νοσοκομείου Ρόδου προϋπολογισμού 6.000 ευρώ για κάθε 
σταθμό, ήτοι συνολικά 12.000 ευρώ. 

4) Αγορά εξοπλισμού εργοθεραπείας για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Αγ. Αποστόλων 
προϋπολογισμού 4.000 ευρώ. 

5) Αγορά εξοπλισμού φυσιοθεραπείας για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Αγ. Νικολάου 
προϋπολογισμού 4.000 ευρώ. 

Επιπλέον, μετά από την υπ’ αριθ. 87/2019 αγωγή εργαζομένων κατά της 
εταιρείας, που υποβλήθηκε στις 27/03/2019, με την οποία διεκδικούν την 
καταβολή αποδοχών δώρων Πάσχα, επιδόματος αδείας και δώρου 
Χριστουγέννων για τα έτη από το 2014 έως το 2018 που έχουν περικοπεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, συνολικού ποσού 155.750,00 
ευρώ, κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθεί σχετική πρόβλεψη, ποσού 
54.217,08 ευρώ για το έτος 2019 και 101.532,92 για το έτος 2020 σε 
περίπτωση που η αγωγή των εργαζομένων γίνει δεκτή. 

Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη: 
1) την παρ. α της υπ ’αριθ. 920/28-12-2011 απόφασης 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’ αριθ. 920/28-12-2011 απόφασης 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. Από τον δεκαετή προϋπολογισμό για τα έτη 
2012-2021 προκύπτει το μέγιστο ποσό της ετήσιας εισφοράς εταίρων ανά 
έτος όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΤΑΙΡΩΝ  

1 2012 213.887,97 

2 2013 224.582,37 

3 2014 235.811,49 

4 2015 247.602,06 

5 2016 259.982,16 

6 2017 272.981,27 

7 2018 286.630,34 

8 2019 300.961,85 

9 2020 316.009,95 

10 2021 331.810,44 

 
3) 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.» 
4) 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». 

 
Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του 

 Δημοτικού Συμβουλίου 
τη λήψη απόφασης ως εξής: 

 
Την έγκριση τροποποίησης του ποσού 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. Το συνολικό ποσό 
ανέρχεται στα 300.961,85 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί ανάλογα με τη 
μερίδα συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στην εταιρεία, ήτοι κατά ποσοστό 
61/100 (183.586,73 €) και ακόλουθα κατά ποσοστό 39/100 (117.375,12 
€) από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Δήμου Ρόδου. 
 
  

Ακολούθως ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ κ.Σ.Πετράκης θέτει υπόψη του 
Σώματος την αιτιολόγηση για την εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
συζήτηση του θέματος. 
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ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 185/1-4-2019 έγγραφο της εταιρίας μας προς 
το   τμήμα προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου 
 
Με το παραπάνω σχετικό έγγραφό μας, στείλαμε στο τμήμα 
προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου «Αίτημα τροποποίησης ετήσιας 
εισφοράς του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π προς την Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης του Δήμου 
Ροδίων για το έτος 2019». Το αίτημα μας εν συνεχεία, διαβιβάστηκε από το 
τμήμα προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου προς έλεγχο και έγκριση στο 
αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου. 
 
Σε συνέχεια της από 19-04-2019 σημερινής μας τηλεφωνικής επικοινωνίας 
με το τμήμα προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου και κατόπιν υπόδειξης της 
Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, κρίνεται αναγκαίο 
να ληφθεί άμεσα και εκτάκτως προς έγκριση στην επερχόμενη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, η σχετική Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΑΜΚΕ, την οποία σας διαβιβάζουμε συνημμένα με θέμα  
«Έγκριση τροποποίησης ποσού ετήσιας εισφοράς του Δήμου Ρόδου 
στην «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας & 
Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων» για το έτος 2019». 
 
Ως εκ των άνω η με αριθμ. πρωτ 207/19-04-2019 εισήγηση της “Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου 
Ροδίων» την οποία σας διαβιβάζουμε συνημμένα, είναι απαραίτητο να 
διαβιβαστεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερήσιας  
διάταξης και συγκεκριμένα στην 7η συνεδρίαση του την 22 Απριλίου 
2019 
 

                                                                                          
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
πρόταση  του Προέδρου Δ.Σ , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης για τα ανωτέρω θέματα επειδή συντρέχουν λόγοι 
επείγοντος χαρακτήρα (αρ.Απόφασης 498/2019 Δημοτικού 

Συμβουλίου- Α.Δ.Α: . 
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2. Εγκρίνει την τροποποίηση του ποσού 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. Το συνολικό ποσό ανέρχεται 
στα 300.961,85 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί ανάλογα με τη 
μερίδα συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στην εταιρεία, ήτοι κατά 
ποσοστό 61/100 (183.586,73 €) και ακόλουθα κατά ποσοστό 
39/100 (117.375,12 €) από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας 
Δήμου Ρόδου. 
 

 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


