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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: 887/2019 
 
 

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 εκτός Η/Δ: Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού 
Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή. 

 

Η  Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Κυριακή Νικολαϊδου 

εισηγούμενη το θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος, εισήγηση, η οποία έχει ως 

εξής: 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάζει στην 
Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους. ( παρ.6 άρθρο  65 
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/18.  
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Μετά την ισχύ του Ν. 4623/2019, όπου σε διατάξεις νόμων, προεδρικών 
διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, ορίζεται ως αρμόδιο 
όργανο το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν 
μεταβιβαστεί στην οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής, 
εφεξής αρμόδια όργανα για τη λήψη απόφασης ή έγκρισης θα είναι η 
οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής. (παρ.18 άρθρο 5 
Ν.4623/19).  
Σε συνδυασμό με το άρθρο  72 του ν. 3852/2010 όπως έχει διαμορφωθεί 
με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, στις 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής συγκαταλέγεται για πρώτη φορά η 
ακόλουθη:  
 
«ιζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, 
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην 
των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 
απευθείας ανάθεση.» 
 
Συνεπώς η νέα αυτή αρμοδιότητα καθιστά την οικονομική επιτροπή 
αναθέτουσα αρχή των δημοσίων συμβάσεων σε κάθε περίπτωση και 
αρμόδια για κάθε στάδιο των δημόσιων συμβάσεων (πλην των 
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 
απευθείας ανάθεση). 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4412/2016 α) ως «αναθέτουσες αρχές» 
νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί 
δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή 
ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι 
αναθέτουσες αρχές κατά έννοια του άρθρου 223.  
 
Όπως διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο το συλλογικό όργανο που 
λειτουργεί εγγύτερα στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων είναι η 
Οικονομική Επιτροπή. 
Κατά την αιτιολογική έκθεση του ν. 4623/2019 ο νομοθέτης που αποδίδει 
την ιδιότητα της  αναθέτουσας αρχής στην οικονομική επιτροπή, τη 
θεμελιώνει στην «αποσυμφόρηση των συνεδριάσεων των δημοτικών 
συμβουλίων από ήσσονος σημασίας θέματα, χωρίς ωστόσο να 
αποψιλώνονται τα οικεία συμβούλια». Η μεταφορά κρίνεται σκόπιμη  
γιατί συμβάλλει αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία των δήμων στην 
ταχύτητα λήψης αποφάσεων και εξασφαλίζει παράλληλα πως τα συμβούλια 
θα ασχολούνται με θέματα μείζονος σημασίας για τη διοίκηση των δήμων».  
Με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016 περί γνωμοδοτικών οργάνων, 
προβλέπεται η συγκρότηση μεταξύ άλλων και των επιτροπών 
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και των επιτροπών παραλαβής  
υπηρεσιών που συγκροτούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Τα άλλα απαιτούμενα γνωμοδοτικά όργανα για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συγκροτούνται ήδη από την 
Οικονομική Επιτροπή (Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, Επιτροπές 
ενστάσεων κλπ).  
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 Σχετικά με τα έργα και τις μελέτες που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 
4412/16 όσον αφορά στη συγκρότηση επιτροπών είτε του άρθρου 221, είτε 
του άρθρου 136 και κάθε άλλης προβλεπόμενης επιτροπής προσωρινής ή 
οριστικής παραλαβής της κείμενης νομοθεσίας, αποφασίζει σήμερα το 
δημοτικό συμβούλιο.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στο σώμα 
-τη μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, την 
αρμοδιότητα συγκρότησης των Επιτροπών παραλαβής προμηθειών, 
υπηρεσιών, έργων, μελετών και εργασιών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
και διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία συγκρότησής τους. 
-Όπου ειδικότερα για την παραλαβή στη νομοθεσία προβλέπεται η 
συμμετοχή μελών του δημοτικού συμβούλιου για την συγκρότηση οργάνου 
– επιτροπής, αρμόδιο για το ορισμό των μελών του παραμένει το δημοτικό 
συμβούλιο.   
                                                                                           
  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 

να αποφασίσει σχετικά. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Ι. Ιατρίδης, Α. Κωνσταντίνου, Δ. Καρατζιάς, 
Μ. Χριστοδούλου, Γ. Πόκκιας, Α. Πάλλας, Ν. Γιαννάς και Γ. Σαρικάς 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών του Σώματος ( σε σύνολο  

τριάντα εννέα  39 παρόντων μελών, ψήφισαν «υπέρ» και οι 39). 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης για 

το θέμα επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθ. 791/25-10-2019 Απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6Ε27Ω1Ρ-ΒΡ8. 
 

2. Εγκρίνει την μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, την 
αρμοδιότητα συγκρότησης των Επιτροπών Παραλαβής 
προμηθειών,υπηρεσιών, έργων, μελετών και εργασιών, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία συγκρότησής τους. 
(άρθρο 65 παρ.6 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του 
Ν.4555/2018 και Ν.4623/2019). 
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Όπου ειδικότερα  για την παραλαβή στη νομοθεσία προβλέπεται η συμμετοχή 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση οργάνου-επιτροπής, 
αρμόδιο για τον ορισμό των μελών του παραμένει το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 


