
 
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: 743/2019 
 

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 

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 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 τροποποίησης 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. 
5/39803/24-07-2019. 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αρ.πρωτ.5/39803/24-07-2019 εισήγηση, η 
οποία έχει ως εξής: 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : 
1. Η  υπ’ αριθμ. 39/2019 απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση επιχορήγησης Μη 

Κυβερνητικού Συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Φιλοζωικής 
Ρόδου» 

2. Η  υπ’ αριθμ. 391/2019 απόφαση Δ.Σ. «Ορθή επανάληψη της υπ’ 
αριθμ. απόφασης 39/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
όσον αφορά τη Σύμβαση-Συμφωνητικό παραχώρησης του 
Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον 
Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου» 

3. Το με αρ. πρωτ. 5157 Φ.706.12/16-7-2019 έγγραφο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου με θέμα «Συμμόρφωση με το 
άρθρο 94 παρ. 1 περιπτ. 26 εδάφ. Β΄ του Ν. 3852/2012, την 4η 
/2012 Πυροσβεστική Διάταξη και του Κανονισμού Καθαριότητας 
του Δήμου Ρόδου» και 

4. Η με αρ. πρωτ. 38918/19-7-2019 αίτηση του Συλλόγου 
Φιλοζωικής Ρόδου 

 
     Στο άρθρο 202 του Ν. 3463/2006, αναφέρεται ότι « 1. Με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή 
χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών , σε αθλητικούς, 
πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου που αναπτύσσουν κοινωνική και 
πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται, εφόσον έχει 
εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό 
αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και 
μισό εκατοστό ( 1,5% ) των τακτικών εσόδων του». 
 
 Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη μας τα παραπάνω σχετικά και 
ιδιαίτερα το (3) που καθιστά το θέμα κατεπείγον προτείνουμε και 
παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
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• Την συμπληρωματική επιχορήγηση του ανωτέρω συλλόγου για 

το οικ. έτος 2019 (πέραν του αρχικού ποσού των 130.000 €), με 
το ποσό των 30.000,00 €, το οποίο θα καταβληθεί σε μια ενιαία 
δόση των 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6736.0001  
« Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία». 

• Την έγκριση, διάθεση και δέσμευση του ανωτέρω 
συμπληρωματικού ποσού των 30.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 
00-6736.0001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία» 

• Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης προς Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, Σωματεία, 
Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη 
κερδοσκοπικούς φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής 
σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσόν των συνολικών 
επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις 
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι 
φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων 
Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι 
οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
Ν.4305/2014». 

Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν.3861/2010 και της παρούσας 
απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από 
παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής 
κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής 
κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την 
έγκριση της επιχορήγησης 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σ.Στάγκας, ο Γραμματέας κ.Α.Γιαννικουρής, οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μαρία Καραγιάννη, Δήμος Μουτάφης, Ευαγγελία 
Παναή, Ελπίδα Ατσίδη, Αλέξανδρος Παπουράς, Αλέξανδρος Μανωλάκης,  
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 αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως 
«επείγουσας ανάγκης» και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών 
του Σώματος, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης 
για το θέμα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 689/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΩ8ΕΩ1Ρ-ΜΝΜ). 

2. Εγκρίνει το χαρακτηρισμό του θέματος ως «επείγουσας ανάγκης» 
σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολόγηση. 

3. Εγκρίνει τη συμπληρωματική επιχορήγηση του «Μη Κυβερνητικού 
Συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου» για το οικ. 
έτος 2019 (πέραν του αρχικού ποσού των 130.000 €), με το ποσό των 
30.000,00€, το οποίο θα καταβληθεί σε μια ενιαία δόση των 
30.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6736.0001  
«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία». 

4. Την έγκριση, διάθεση και δέσμευση του ανωτέρω  
συμπληρωματικού ποσού των 30.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-
6736.0001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία» 

 
 

         
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


