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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:  736/2019 
 

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 9.1: Λήψη απόφασης για την εκταμίευση της 1ης δόσης του 

Ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 

Ρόδου" με δ.τ. "ΡΟΔΟΣ 2021" , η οποία βρίσκεται στο στάδιο της 

εκκαθάρισης , κατά τα οριζόμενα στο υπ'αριθμό πρωτοκόλλου 

14412/ 04/02/2019  έγγραφο του προϊσταμένου του τμήματος 

εταιρικού δικαίου και ΓΕΜΗ της διεύθυνσης εταιρειών της γενικής 

διεύθυνσης αγοράς της γενικής γραμματείας εμπορίου και 

καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 

 Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος  εισηγούμενος θέτει υπόψη του 

Σώματος την αρ.πρωτ.2/40338/2019  εισήγηση για το θέμα η οποία έχει 

ως ακολούθως:  

 Σας καταθέτουμε εισήγηση που αφορά το θέμα της λήψης απόφασης 

για την εκταμίευση της 1ης δόσης  του Ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Ανώνυμης εταιρείας  με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ρόδου» με δ.τ «ΡΟΔΟΣ 2021» η οποία 

βρίσκεται στο στάδιο εκκαθάρισης και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας. 

 

 Με το υπ’ αριθ. 41.229/26-10-2016 καταστατικό του 

συμβολαιογράφου Ρόδου Δ. Γιώρτσου ιδρύθηκε η εδρεύουσα στη 

Ρόδο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΡΟΔΟΥ» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΟΣ 2021», της οποίας η ίδρυση 

ανακοινώθηκε στις 27/10/2016 στο Τμήμα Μητρώου της 

Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και έλαβε 

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140381620000. Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε με 

αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία γραφείου υποψηφιότητας για 

τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 

Πολιτισμού για το έτος 2021 από τον Δήμο Ρόδου (άρθρο 1 του 

καταστατικού), για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών (άρθρο 4 του 

καταστατικού) και με ιδρυτικό κεφάλαιο τριακοσίων χιλιάδων 
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(300.000) Ευρώ, κατανεμημένο σε τριακόσιες χιλιάδες 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ η κάθε μία 

(άρθρο 5 του καταστατικού), το οποίο θα καταβάλλονταν στο 

σύνολό του από τον Δήμο Ρόδου εντός προθεσμίας δύο ετών από 

την υποβολή του ιδρυτικού καταστατικού στο μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών (άρθρο 27 του καταστατικού). 

 - Ήδη με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14412 – 04/02/2019 έγγραφο 

του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης 

Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ορίζεται, κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4403/2016, του άρθρου 9 

της ΚΥΑ 5089/10.09.2007, όπως αυτή ισχύει μετά την 

τροποποίησή της από την υπ’ αριθ. 12509/19-04-2017 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών, και του άρθρου 167 του ν. 

4548/2018, ότι η ανωτέρω εταιρεία έχει περιέλθει αυτοδικαίως 

σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης με την ανακήρυξη ως 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας διαφορετικής πόλης από την πόλη της 

Ρόδου και ως εκ τούτου πρέπει σύμφωνα με τις ανωτέρω 

αναφερόμενες διατάξεις να οριστούν εκκαθαριστές. 

 - Με βάση τα παραπάνω λήφθηκε απόφαση του Δήμου 

Ρόδου ( αριθμός απόφασης 682/2019) για την πραγματοποίηση 

έκτακτης γενικής συνέλευσης για τον ορισμό εκκαθαριστή, η 

οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του συμβολαιογράφου 

Ρόδου Δ. Γιώρτσου στις 10/07/2019. Από τη συνέλευση αυτή 

προέκυψε ο ορισμός του κ. Ελευθερίου Χατζηιωάννου ως 

μοναδικού εκκαθαριστή της εν λόγω εταιρείας, ο οποίος και 

κατήρτισε αναλυτικό πίνακα εξόδων, τα οποία 

πραγματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο λειτουργίας της εταιρείας 

για την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Τα έξοδα αυτά 

ανέρχονται προϋπολογιστικά στο συνολικό ποσό των 86.000,00 

Ευρώ πλέον ΦΠΑ ,ποσού 20.640 Ευρώ , συνολικά 106.640 Ευρώ 

και απολογιστικά στο συνολικό ποσό των 81.180,00 Ευρώ, 
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιπρόσθετα προέκυψαν 

ιδρυτικά έξοδα συνολικού ύψους 3.500,00 Ευρώ καθώς επίσης 

και έξοδα έναρξης της εκκαθάρισης συνολικού ύψους 2.500,00 

Ευρώ. Πλέον των ποσών αυτών προϋπολογίστηκαν έξοδα 

διεκπεραίωσης των εργασιών της εκκαθάρισης συνολικού ύψους 

6.200,00 Ευρώ (λογιστικά έξοδα, έξοδα Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύσεις 

κλπ.) καθώς και διάφορα λοιπά έξοδα εκκαθάρισης ( πιθανοί 

φόροι, τέλη κλπ) ποσού 6.620,00 Ευρώ. Το συνολικό ποσό που 

απαιτείται επομένως να εκταμιευθεί ως ιδρυτικό μετοχικό 

κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 100.0000,00 Ευρώ. Ιδιαίτερα 

επισημαίνεται ότι στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνεται 

κανένα κονδύλι για αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου ή για 

αμοιβή εκκαθαριστή. 

 Τέλος διευκρινίζουμε ότι εφόσον υπάρξει αδιάθετο ποσό, θα 

επιστραφεί μετά το πέρας της εκκαθάρισης στον Δήμο Ρόδου.   

 ΙΙ. 

Τεκμηρίωση κατεπείγοντος 

 - Το υπ’ αριθ. πρωτ. 14412 έγγραφο του Τμήματος 

Εταιρικού Δικαίου & Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης χρονολογείται από τις 04/02/2019 και υφίσταται 

έκτοτε εκκρεμότητα ως προς την έναρξη της διαδικασίας 

εκκαθάρισης της εν θέματι εταιρείας.  

 - Επιπρόσθετα, στις 20/9 εκπνέει η νόμιμη προθεσμία για 

την πραγματοποίηση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 

εταιρείας για το προηγούμενο οικονομικό έτος 2018 και πρέπει 

επομένως να εκκινήσει άμεση η διαδικασία σύνταξης των 

εταιρικών οικονομικών καταστάσεων για την εν λόγω χρονική 

περίοδο, ειδάλλως θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.  

 - Εξάλλου, επιβάλλεται η εταιρεία να εκπληρώσει τις 

ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της το ταχύτερο δυνατόν 

ώστε να αποφευχθεί η καταβολή τόκων υπερημερίας και 
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δικαστικών εξόδων σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης των 

οφειλομένων από τους δικαιούχους.       

 Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η 

κατεπείγουσα λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ρόδου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υποβοηθητικά  λειτούργησαν οι υπηρεσίες της ΔΕΡΜΑΕ, έχω 
την εισήγηση που έχει συντάξει ο νομικός σύμβουλος και επειδή λείπει 
σήμερα ο συνάδελφος ο κ. Χατζηιωάννου, θα τοποθετηθώ,  έχουμε πάρει 
απόφαση ορισμού εκκαθαριστή και ορίσαμε τον κ. Χατζηιωάννου, ο 
εκκαθαριστής συγκάλεσε με τον νομικό  σύμβουλο και τον ορκωτό τη 
Γενική Συνέλευση, είδαν τα θέματα τα των υποχρεώσεων, των οφειλών 
κλπ , έχουμε ήδη από πέρυσι εγκρίνει τις 100.000 για την κάλυψη όλων 
εκείνων των ανθρώπων που δούλεψαν και πράγματι παρέμειναν οι 
εκκρεμότητες ακόμα και το συμβόλαιο που είχε συντάξει ο 
συμβολαιογράφος ποσού 3.500 € δεν μπορούσαμε να το εκταμιεύσουμε . 
Ηρθε δε το έγγραφο από το υπουργείο που είπε ότι μετά την επιλογή της 
πρώτης οι άλλες αυτοδίκαια θεωρούνται ότι είναι λυμένες δηλ.  είναι στη 
φάση της εκκαθάρισης . Βέβαια η νομική υπηρεσία μετά την εκκαθάριση , 
αν τυχόν  οι υποχρεώσεις είναι λιγότερες των 100.000 € αυτοδίκαια θα 
επιστραφούν στην ταμειακή υπηρεσία . 
 

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 , Α.Μανωλάκης, ο Γραμματέας του Δ.Σ 
κ.Α.Γιαννικουρής και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ.Σ.Στάγκας  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  , την τοποθέτηση του Δημάρχου και με απόλυτη 
πλειοψηφία των  παρόντων μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία  

 Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 
κ.Γ.Υψηλάντης και η Δημοτική Σύμβουλος Κα Σ.Σαρρή-Υψηλάντη 
ψήφισαν «κατά» 
 

Εγκρίνει την εκταμίευση της 1ης δόσης ποσού 100.000 € του 
Ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
"Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ρόδου" με δ.τ. 
"ΡΟΔΟΣ 2021" , η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης , κατά τα 
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οριζόμενα στο υπ'αριθμό πρωτοκόλλου 14412/ 04/02/2019  έγγραφο του 
προϊσταμένου του τμήματος εταιρικού δικαίου και ΓΕΜΗ της διεύθυνσης 
εταιρειών της γενικής διεύθυνσης αγοράς της γενικής γραμματείας 
εμπορίου και καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνεται κανένα κονδύλι για αμοιβές 
μελών διοικητικού συμβουλίου ή για αμοιβή εκκαθαριστή. 
 Επίσης  εφόσον υπάρξει αδιάθετο ποσό, θα επιστραφεί μετά το πέρας 
της εκκαθάρισης στον Δήμο Ρόδου.   

 
         
 
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


