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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  25/10/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/25-10-2019    Αριθ. Απόφασης: 798/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Οκτωβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/56401/21.10.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των 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.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-   
Γραμματέας Δ.Σ. 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 23. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-  
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(δικ/νος) 2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ.Θεόδωρος Παπαγεωργίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά  (47), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 

Θ Ε Μ Α 6o: Τροποποίηση Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 

2019 περί Υπαγωγής των οφειλών του Δήμου Ρόδου και των Δημοτικών Εταιρειών ΑΔΕΚ 

και ΑΔΕΚΑΜ ως και κάθε άλλης Δημοτικής Εταιρείας ή Νομικού Προσώπου του Δήμου 

Ρόδου στη άμεση ρύθμιση όλων των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ του Ν.-4611/2019, ως και 

έγκριση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την 

Ρύθμιση προς τον ΕΦΚΑ, προκειμένου ο Δήμος Ρόδου και οι Δημοτικές Εταιρείες να 

αποφύγουν την στέρηση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητάς, όπως αυτό έχει 

συμβεί στο παρελθόν, με επιζήμιες συνέπειες, οι οποίες στέρησαν από τον Δήμο και τις 

εταιρείες του την υπαγωγή και απορρόφηση επιδοτήσεων έργων και χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, οι οποίες προκάλεσαν οικονομική ασφυξία και στέρηση έργων και 

ανάπτυξης του Νησιού της Ρόδου. Εντέλλονται οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου 

και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου να ενεργήσουν κατά τον Νόμο άμεσα, να 

συγκεκριμενοποιήσουν και να προσωποποιήσουν τις ευθύνες όλων όσων οδήγησαν τον 

Δήμο Ρόδου, με πράξεις ή παραλήψεις τους, στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση. 
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Ο Noμικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ.Θ.Παπαεωργίου 
εισηγούμενος  το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος εισήγηση η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο τίτλο που αποτελεί ουσιαστικά και περίληψη 
εισήγησης του θέματος 6, εκτενέστερα καλείται το σώμα:  
      Επί της υπ’αρ. 789/27-09-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά 
τροποποίηση αυτής, να την επανεγκρίνει  διαλαμβάνοντας και  τα παρακάτω 
πρόσθετα ουσιώδη στοιχεία ως εξής:  
     Κατά τροποποίηση και επανέγκριση της υπ’αρ. 789/27-09-2019 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου, πρόσθετα με την ήδη υποβληθείσα από το Δήμο Ρόδου 
προς το ΕΦΚΑ από 30-09-2019 αίτηση ρύθμισης των άρθρων 1 έως 18 του 
Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4611/2019, επί των οφειλών των υπό εκκαθάριση εταιρειών 
ΑΔΕΚΤ Α.Ε. του πρώην Δήμου Ροδίων και ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε. του πρώην Δήμου 
Πεταλουδών, σύμφωνα με όλες τις λεπτομέρειες αλλά και τις επιφυλάξεις των 
δικαιωμάτων του Δήμου Ρόδου επί της εκκρεμούσας ανακοπής στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Ρόδου, όπως αναλυτικά είναι κατεγραμμένες στα πλήρως 
δημοσιοποιηθέντα και αναρτηθέντα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΕΖΜΩ1Ρ-1ΗΘ) 
πρακτικά της υπ’αρ. 789/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου: 
   1ον) Επιπρόσθετα εγκρίνονται και οι ήδη υποβληθείσες προς το Ε.Φ.Κ.Α από 
30-09-2019 αιτήσεις  του Ν. 4611/2019  της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ και του Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ρόδου, ως και κάθε άλλης 
δημοτικής επιχείρησης εν ενεργεία ή υπό εκκαθάριση , ως και δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. 
ή δημοτικού  ιδρύματος που υποβλήθηκε ή δύναται να υποβληθεί, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι με την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν. 4611/2019, ο Δήμος Ρόδου και 
οι Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτού επιτυγχάνουν να αποφύγουν την στέρηση 
Φορολογικής και  Ασφαλιστικής Ενημερότητάς, καθώς επίσης ότι οι 
αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις καταβολής των δόσεων της ρύθμισης, 
αφορούν τους προϋπολογισμούς αυτών και τις απαιτούμενες ως εκ τούτου 
σύμφωνα με τον νόμο εγκρίσεις επ’ αυτών εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου 
(άρθρα 256 παρ. 1 εδ. α, 240 παρ. 2 και 234 παρ. 3 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.)  
β) Προστίθεται εδάφιο δ) στο διατακτικό της υπ’αρ. 789/2019 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο: 
    «δ)Εντέλλεται η Νομική Υπηρεσία όπως υποβάλλει άμεσα Γνωμοδότηση, 
βασιζόμενη σε έγγραφα οικονομικά στοιχεία που θα παραθέσουν, εντελλόμενες 
επίσης προς τούτο, οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου αλλά και όλων 
των οργανισμών του (Ίδρυμα, Ν.Π.Δ.Δ. και δημοτικές επιχειρήσεις εν ενεργεία και 
υπό εκκαθάριση), σχετικά με το θέμα : 
        «Εάν από τη στέρηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
γεννήθηκαν ευθύνες και ποίων συγκεκριμένα  οργάνων στο παρελθόν,  λόγω 
επιζήμιων συνεπειών και  ακόμη πιο συγκεκριμένα συνεπειών  επί πράξεων και 
παραλείψεων οι οποίες εξ αιτίας των  ως άνω  στερήσεων ενημερότητας , 
αντίστοιχα αποστέρησαν από το Δήμο και τα ως άνω νομικά πρόσωπα αυτού, την 
υπαγωγή και απορρόφηση επιδοτήσεων έργων και χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, οι οποίες προκάλεσαν οικονομική ασφυξία και στέρηση έργων και 
ανάπτυξης του Νησιού της Ρόδου» . 
 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ.Μ.Σοκορέλος  κάλεσε το Σώμα 
να αποφασίσει σχετικά. 

 
 



4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την  ανωτέρω 
εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ.Θ.Παπαγεωργίου ,τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018)  και του άρθρου 93   του 
Ν.3463/2006,μετά διαλογική συζήτηση η οποία περιγράφεται αναλυτικά 
στο πρακτικό της Συνεδρίασης και  με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  
μελών του Σώματος (σε σύνολο των σαράντα επτά 47 παρόντων μελών 
ψήφισαν «υπέρ»  οι τριάντα 30).  
 

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

«Υπέρ» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:Ε.Καρίκης, Α.Βυρίνης, Σ.Δράκος, 
Ι.Ιατρίδης, Ι.Καμπούρης, Τ.Καμπούρης, Ν.Καραμαρίτης, Κ.Καρίκης, Τ.Κιαχαγιά-
Μαγιόγλου, Α.Κολιάδης, Αθ.Κωνσταντίνου, Β.Μανέττας, Β.Παπαοικονόμου, 
Γ.Πατσάης, Ε.Πάττα-Αποστολίδη, Η.Πετρίδης, Μ.Σεϊτης, Μ.Σοκορέλος, Α.Σπανός-
Παπαγιάννης, Σ.Σπυρόπουλος, Π.Σταμάτης, Α.Στάμος, Κ.Ταρασλιάς, Γ.Τριάντος, 
Δ.Τσίκκης, Ν.Φλοσκάκης, Δ.Κρητικός, Δ.Ιωσήφ, Π.Προυσάλογλου και Γ.Σαρικάς. 
 
«Κατά» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Φ.Χατζηδιάκος, Ι.Αφεντούλης, 
Ν.Γιαννάς, Σ.Διακοσταματίου, Εμ.Καζούλλης, Δ.Καρατζιάς, Μ.Καφετζής, 
Ι.Κορωναίος, Μ.Παλαιολόγου, Α.Πάλλας, Μ.Σταυρής, Μ.Χριστοδούλου, Κ.Πότσος 
και Κ.Τσουρούτης. 
 
«Παρών» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Σ.Καραταπάνης, 
Σ.Χριστοδούλου και Γ.Πόκκιας. 
 
Α. Επανεγκρίνει και τροποποιεί την υπ’αριθ.789/27-9-2019 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου διαλαμβάνοντας τα παρακάτω πρόσθετα ουσιώδη στοιχεία,   
με την ήδη υποβληθείσα από το Δήμο Ρόδου προς το ΕΦΚΑ από 30-09-2019 
αίτηση ρύθμισης των άρθρων 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4611/2019, επί 
των οφειλών των υπό εκκαθάριση εταιρειών ΑΔΕΚΤ Α.Ε. του πρώην Δήμου 
Ροδίων και ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε. του πρώην Δήμου Πεταλουδών, σύμφωνα με όλες τις 
λεπτομέρειες αλλά και τις επιφυλάξεις των δικαιωμάτων του Δήμου Ρόδου επί της 
εκκρεμούσας ανακοπής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, όπως αναλυτικά είναι 
κατεγραμμένες στα πλήρως δημοσιοποιηθέντα και αναρτηθέντα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(ΑΔΑ: 6ΕΖΜΩ1Ρ-1ΗΘ) πρακτικά της υπ’αρ. 789/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως εξής: 
1ον) Επιπρόσθετα εγκρίνονται και οι ήδη υποβληθείσες προς το Ε.Φ.Κ.Α από 30-
09-2019 αιτήσεις  του Ν. 4611/2019  της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ και του Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ρόδου, ως και κάθε άλλης 
δημοτικής επιχείρησης εν ενεργεία ή υπό εκκαθάριση , ως και δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. 
ή δημοτικού  ιδρύματος που υποβλήθηκε ή δύναται να υποβληθεί, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι με την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν. 4611/2019, ο Δήμος Ρόδου και 
οι Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτού επιτυγχάνουν να αποφύγουν την στέρηση 
Φορολογικής και  Ασφαλιστικής Ενημερότητάς, καθώς επίσης ότι οι 
αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις καταβολής των δόσεων της ρύθμισης, 
αφορούν τους προϋπολογισμούς αυτών και τις απαιτούμενες ως εκ τούτου 
σύμφωνα με τον νόμο εγκρίσεις επ’ αυτών εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου 
(άρθρα 256 παρ. 1 εδ. α, 240 παρ. 2 και 234 παρ. 3 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.)  
 
Β) Προστίθεται εδάφιο δ) στο διατακτικό της υπ’αρ. 789/27.9.2019 
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο: 
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    δ)Εντέλλεται η Νομική Υπηρεσία όπως υποβάλλει άμεσα Γνωμοδότηση, 
βασιζόμενη σε έγγραφα οικονομικά στοιχεία που θα παραθέσουν, εντελλόμενες 
επίσης προς τούτο, οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου αλλά και όλων 
των οργανισμών του (Ίδρυμα, Ν.Π.Δ.Δ. και δημοτικές επιχειρήσεις εν ενεργεία και 
υπό εκκαθάριση), σχετικά με το θέμα : 
        «Εάν από τη στέρηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
γεννήθηκαν ευθύνες και ποίων συγκεκριμένα  οργάνων στο παρελθόν,  λόγω 
επιζήμιων συνεπειών και  ακόμη πιο συγκεκριμένα συνεπειών  επί πράξεων και 
παραλείψεων οι οποίες εξ αιτίας των  ως άνω  στερήσεων ενημερότητας , 
αντίστοιχα αποστέρησαν από το Δήμο και τα ως άνω νομικά πρόσωπα αυτού, την 
υπαγωγή και απορρόφηση επιδοτήσεων έργων και χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, οι οποίες προκάλεσαν οικονομική ασφυξία και στέρηση έργων και 
ανάπτυξης του Νησιού της Ρόδου» . 
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