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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  26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 13/26-7-2019    Αριθ. Απόφασης:  689/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 26η Ιουλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  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. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/39118/22.7.2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  65 παρ.5 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 
του Ν.4257/2014, 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 

 

 22.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 23.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 24.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

 26.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 27. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 

10. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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12.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

13. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
  

15. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

2.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 11.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 
 

12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
5. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήμαρχος 

14.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 

6. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

15.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
 

16.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

8. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

17. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 
Επίσης παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά 
(47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα  (30), άρχισε η 
Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εντός και εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε στο Σώμα ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
(Α΄87) όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του 
Ν.4257/2014 (Α΄93), «Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών 
και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 
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περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και 
για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως όλα τα θέματα της 
Συνεδρίασης εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Έγκριση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

για θέματα επείγουσας ανάγκης εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ.Ε.Μανδρακός εισηγούμενος, προτείνει στο 

Σώμα την έγκριση της συζήτησης και λήψης απόφασης για τα παρακάτω 

θέματα επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα. 

 
1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» αναδόχου «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» αρ.πρωτ.16/39244/2019 

2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου 
από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 
4509/2017 και την 30595/22.04.2019 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 1590/τ.Β’/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε 
την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ1377/τ.Β’/24-4-
2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ΄αριθ. 44173/24-8-
2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/27-8-2018) αρ.πρωτ. 2/39827/2019 

3. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων  αρ.πρωτ. 2/39360/2019. 
4. Έγκριση της υπ΄αριθ.127/2019 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του  Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. που αφορά «Έγκριση 4ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019. 

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επεμβάσεις 
για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων» 
αρ.πρωτ. 16/39450/2019 

6. Εισήγηση για τη θέση τοποθέτησης των «Ηλεκτρονικών σταθμών 
αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών οικονομικών και διοικητικών 
συναλλαγών» αρ.πρωτ. 2/39665/2019  

7. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 39/2019 απόφασης Δ.Σ. περί Έγκρισης 
Επιχορήγησης μη Κυβερνητικού, μη Κερδοσκοπικού και Πολιτιστικού 
Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου» 
αρ.πρωτ.5/39803/2019 

8. Ορισμός μελών στην Επιτροπή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας με 
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έρευνα συστημάτων 
διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP» για το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα IN-PREP αρ.πρωτ. 2/39815/2019. 

9. Ορισμός μελών στην Επιτροπή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας με 
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για θέματα ασφάλειας 
διασωστών και πολιτών κατά τη διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της 



4 

 

πράξης IN-PREP» για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IN-PREP αρ.πρωτ. 
2/39808/2019. 

10. Ορισμός μελών στην Επιτροπή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας 
με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παροχή νομικών 
συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και αξιολόγησης συστημάτων ελέγχου για την έκνομη 
μετάδοση πληροφοριών κατά τη διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της 
πράξης IN-PREP»  για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IN-PREP» 
αρ.πρωτ.2/39817/2019. 

11. Τροποποίηση της με αρ.192/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα 
«Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 365.000,00 € για την προμήθεια 
μηχανημάτων έργων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια 
του Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία 
περιβάλλοντος» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών αρ.πρωτ. 2/39829/2019 

12. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  για την υλοποίηση του υποέργου 
«Βοήθεια στο σπίτι Β’ δόση 2019» αρ.πρωτ. 14/39945/2019 

13. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους 
μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Σωτήρος έτους 2019 
αρ.πρωτ.10/40025/2019. 

14.  Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων και προστίμου 
ακαθαρίστων εσόδων ετών 1995-1996-1997 του ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ του ΗΛΙΑ με ΑΦΜ 010372130 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 
2/38717/2019. 

15. Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων και προστίμου 
ακαθαρίστων εσόδων ετών 2009-2016 αρ.πρωτ. 2/38721/2019 

16. Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της 
μίσθωσης ακινήτου με απευθείας ανάθεση για την προσωρινή 
κάλυψη αναγκών στέγασης του 10ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου 
Νηπιαγωγείου Πόλεως Ρόδου αρ.πρωτ.40132/2019 

17. Έγκριση δράσεων που θα υλοποιηθούν με την επιχορήγηση 
ποσού 2.079.700,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών αρ.πρωτ. 2/40141/2019. 

18. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κ.Φ.Χατζηδιάκου στην 
Κωνστάντζα και το Βουκουρέστι της Ρουμανίας από 26/8 έως 
31/8/2019. 

19. Δωρεά δύο μικρών λεωφορείων στη ΔΕΣ ΡΟΔΑ 
20.Συμμόρφωση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την αρ. 

550/2019 και έγκριση της αρ. 181/2018 Απόφασης Ε.Π.Ζ. 

(Προτάχθηκε στη συζήτηση των θεμάτων). 

21.Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της 

εμποροπανήγυρης  της Παναγίας Καθολικής Κρεμαστής. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μαρία Καραγιάννη, Δήμος Μουτάφης, 

Ε.Παναή , Α.Παπουράς και ο Γραμματέας του Δ.Σ κ.Α.Γιαννικουρής, ήταν 
απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
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, την τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε.Μανδρακού για 
την αιτιολογία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του άρθρου 1 παρ. 2 
του Ν.4257/2014  και με απόλυτη πλειοψηφία των  μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης για τα παρακάτω  θέματα επείγουσας ανάγκης και απρόβλεπτης 
ανάγκης: 
 

 
1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» αναδόχου «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» αρ.πρωτ.16/39244/2019 

2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου 
από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 
4509/2017 και την 30595/22.04.2019 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 1590/τ.Β’/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε 
την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ1377/τ.Β’/24-4-
2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ΄αριθ. 44173/24-8-
2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/27-8-2018) αρ.πρωτ. 2/39827/2019 

3. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων  αρ.πρωτ. 2/39360/2019. 
4. Έγκριση της υπ΄αριθ.127/2019 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του  Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. που αφορά «Έγκριση 4ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019. 

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επεμβάσεις 
για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων» 
αρ.πρωτ. 16/39450/2019 

6. Εισήγηση για τη θέση τοποθέτησης των «Ηλεκτρονικών σταθμών 
αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών οικονομικών και διοικητικών 
συναλλαγών» αρ.πρωτ. 2/39665/2019  

7. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 39/2019 απόφασης Δ.Σ. περί Έγκρισης 
Επιχορήγησης μη Κυβερνητικού, μη Κερδοσκοπικού και Πολιτιστικού 
Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου» 
αρ.πρωτ.5/39803/2019 



6 

 

8. Ορισμός μελών στην Επιτροπή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας με 
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έρευνα συστημάτων 
διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP» για το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα IN-PREP αρ.πρωτ. 2/39815/2019. 

9. Ορισμός μελών στην Επιτροπή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας με 
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για θέματα ασφάλειας 
διασωστών και πολιτών κατά τη διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της 
πράξης IN-PREP» για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IN-PREP αρ.πρωτ. 
2/39808/2019. 

10. Ορισμός μελών στην Επιτροπή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας 
με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παροχή νομικών 
συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και αξιολόγησης συστημάτων ελέγχου για την έκνομη 
μετάδοση πληροφοριών κατά τη διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της 
πράξης IN-PREP»  για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IN-PREP» 
αρ.πρωτ.2/39817/2019. 

11. Τροποποίηση της με αρ.192/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα 
«Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 365.000,00 € για την προμήθεια 
μηχανημάτων έργων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια του 
Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία 
περιβάλλοντος» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών αρ.πρωτ. 2/39829/2019 

12. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  για την υλοποίηση του υποέργου 
«Βοήθεια στο σπίτι Β’ δόση 2019» αρ.πρωτ. 14/39945/2019 

13. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους 
μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Σωτήρος έτους 2019 
αρ.πρωτ.10/40025/2019. 

14.  Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων και προστίμου 
ακαθαρίστων εσόδων ετών 1995-1996-1997 του ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ του ΗΛΙΑ με ΑΦΜ 010372130 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 
2/38717/2019. 

15. Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων και προστίμου 
ακαθαρίστων εσόδων ετών 2009-2016 αρ.πρωτ. 2/38721/2019 

16. Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της 
μίσθωσης ακινήτου με απευθείας ανάθεση για την προσωρινή 
κάλυψη αναγκών στέγασης του 10ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου 
Νηπιαγωγείου Πόλεως Ρόδου αρ.πρωτ.40132/2019 

17. Έγκριση δράσεων που θα υλοποιηθούν με την επιχορήγηση 
ποσού 2.079.700,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών αρ.πρωτ. 2/40141/2019. 

18. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κ.Φ.Χατζηδιάκου στην 
Κωνστάντζα και το Βουκουρέστι της Ρουμανίας από 26/8 έως 
31/8/2019. 

19. Δωρεά δύο μικρών λεωφορείων στη ΔΕΣ ΡΟΔΑ 
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20. Συμμόρφωση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την αρ. 

550/2019 και έγκριση της αρ. 181/2018 Απόφασης Ε.Π.Ζ. 

(Προτάχθηκε στη συζήτηση των θεμάτων). 

21. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους 

μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης  της Παναγίας Καθολικής 

Κρεμαστής. 

 
         
 
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


