
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  23/09/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 17/23-09-2020    Αριθ. Απόφασης: 273/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του  2020  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και τις  εκδοθείσες
υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ
429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη
δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου,
αλλά  και  σε  πρόσωπα  που  συμμετέχουν  ή  καλούνται  από  συλλογικά  όργανα,  να
λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία
στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου», παρουσία
του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/46221/17.09.2020  έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Μιχαήλ  Σοκορέλου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  και
κοινοποιήθηκε  νομότυπα  σε  όλους  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του άρθρου 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 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

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

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ

18.ΣΕΪΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ-  Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη

45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 46.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 47.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 48.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ

26.ΤΣΙΚΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου,   η  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  Κοινότητας  Ρόδου  κα  Μ.Ζιώγου  και  ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Λίνδου κ. Χ.Λάμπης.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων  παρίστανται  οι  σαράντα   οκτώ  (48),  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.Κ.Πότσος  και  οι  Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Τσουρούτης, και Π.Προυσάλογλου αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και
λήψη απόφασης των εκτός Η/Δ θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν προ της Ημερήσιας
Διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Πάλλας  αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για
το 2ο εκτός Η/Δ θέμα, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Δ.Καραντζιάς, Σ. Καλαθενός ,
Ι.Γιαννάς, Ι.Αφεντούλης  και Μ.Καφετζής αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης για το
2ο θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης.  Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Γ.Πόκκιας  ο  οποίος
συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτός Η/Δ θεμάτων.

Θ Ε Μ Α 30ο: Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και Δήμου Ρόδου
για την υλοποίηση της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου
( Ι.Σ.Ν.) , αρ. πρωτ. 14/44762/2020.
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τριάντος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ.  14/44762/09-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής
Πολιτικής και Υγείας, η οποία έχει ως εξής:

Ο  Δήμος  Ρόδου,  μέσω  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Υγείας,
συμμετέχει στη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου προς τη Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Συγκεκριμένα, στο Δήμο Ρόδου αναλογεί το ποσό των
4.132,49€ από τη δωρεά, το οποίο αντιστοιχεί από 500 τεμάχια ρύζι, φακές, ρεβίθια,
ζυμαρικά, τοματοπολτός, αλάτι και ξύδι έκαστου είδους και 639 τεμάχια γάλα εβαπορέ. 
Παρακαλείται  το  Σώμα  όπως  εγκρίνει  το  παρακάτω  Μνημόνιο  Συνεργασίας  με  την
Κεντρική  Ένωση Δήμων Ελλάδας,  προκειμένου  στο  προσεχές  διάστημα  η  Διεύθυνση
Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Υγεία  σαν  διανείμει  τα  τρόφιμα  στους  ωφελούμενους  του
ΤΕΒΑ.  

ΜΝΗΜΟΝΙΟ   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεταξύ

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
και

Του Δήμου Ρόδου

Θέμα: «Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της
από 17/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς
την  Κ.Ε.Δ.Ε.  με  δικαιούχους  τους  Δήμους  και  τα  Κοινωνικά  Παντοπωλεία  αυτών
συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που
επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
 
Σήμερα,  στην  ..........................  στις  ..../...../................,  ημέρα..............,  οι
κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) νομίμως εκπροσωπουμένης από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κο. Δημήτριο Παπαστεργίου 
2. Ο Δήμος Ρόδου, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Δημάρχου αυτού, κ. Αντώνη
Β. Καμπουράκη

Επιβεβαιώνοντας τις άριστες μεταξύ τους σχέσεις, βασισμένοι σε αμοιβαία εμπιστοσύνη
και  επιθυμώντας  να  αναπτύξουν  τη  συνεργασία  τους  με  στόχο  την  υλοποίηση  του
αντικειμένου  της  από  17/06/2020  δωρεάς  του  Κοινωφελούς  Ιδρύματος  Σταύρου
Νιάρχου  (Ι.Σ.Ν.)  προς  την  Κ.Ε.Δ.Ε.  με  δικαιούχους  τους  Δήμους  και  τα  Κοινωνικά
Παντοπωλεία  αυτών  συνολικού  ποσού  1.478.300  ευρώ  για  την  ενίσχυση  ευπαθών
κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, κατέληξαν στο ακόλουθο Μνημόνιο Συνεργασίας, και συμφωνούν
και συναποδέχονται τα κάτωθι.

Προοίμιο
Η  υγειονομική  κρίση  του  COVID-19  έχει  επηρεάσει  σημαντικά  κάθε  πτυχή  της
οικονομικής  ζωής.  Ακόμα  και  τα  πλέον  μετριοπαθή  μακρο-οικονομικά  σενάρια
προσδιορίζουν  σημαντική  μείωση  του  ΑΕΠ  και  αύξηση  της  ανεργίας.  Πέρα  από  το
οικονομικό πεδίο ωστόσο, η φύση της κρίσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική
συνοχή,  καθώς  τα μέτρα αποστασιοποίησης  απορρυθμίζουν  την καθημερινότητα  των
πολιτών.  Οι  συνέπειες  της  κρίσης  αυτής  είναι  πολύ  πιθανό  να  διαρκέσουν  για  ένα
σημαντικό χρονικό διάστημα, μέχρι το σημείο που, στο καλό σενάριο, επανέλθει η χώρα
σε μία «κανονικότητα».
Προς το σκοπό αυτό το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανέλαβε την πρωτοβουλία
χρηματοδότησης, και ειδικότερα την έγκριση δωρεάς συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ
προς την Κ.Ε.Δ.Ε.,  με δικαιούχους τους Δήμους της χώρας και τελικούς δικαιούχους
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ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες.  Σκοπός  του  Προγράμματος  είναι  να  αμβλύνει  τις
επιπτώσεις,  προσφέροντας  άμεση  πρόσβαση  σε  βασικά  επισιτιστικά  αγαθά  μέσω των
Κοινωνικών Παντοπωλείων των δήμων της Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε.
Αντικείμενο της δωρεάς είναι  η προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από την
εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ»  (εφεξής  ΜΕΤΡΟ).  Εν  συνεχεία  οι  εν  λόγω
πιστώσεις θα διανεμηθούν στους Δήμους, όπως έχει καθοριστεί το ποσό που δικαιούται ο
κάθε Δήμος με βάση αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμός, γεωγραφική θέση κ.ο.κ.). Με
τη  σειρά  του  ο  Δήμος  πρέπει  να  διανείμει  τις  εν  λόγω  πιστώσεις  στα  Κοινωνικά
Παντοπωλεία  (ή  σε  περίπτωση  έλλειψης  Κοινωνικού  Παντοπωλείου,  στην  αρμόδια
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου) τα οποία θα προμηθευτούν βασικά επισιτιστικά αγαθά
για  να  εξυπηρετήσουν  τις  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες  οι  οποίες  πλήττονται  από  τις
οικονομικές  συνέπειες  του  COVID-19.  Να  σημειωθεί  ότι  το  συνολικό  ποσό  των
πιστώσεων  που  θα  διανεμηθούν  στους  Δήμους  ανέρχεται  σε  1.478.300  ευρώ
προσαυξημένο κατά 15% κατόπιν δεσμεύσεως της αναδόχου Εταιρείας ΜΕΤΡΟ. 

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο

Ως αντικείμενο της συνεργασίας της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Δήμου Ρόδου, ορίζονται τα εξής: 

- Η συνεργασία, η ενημέρωση και ο συντονισμός των δράσεων μεταξύ των αρμοδίων
εκπροσώπων της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Δήμου Ρόδου επί τω τέλει όπως επιτευχθεί ο σκοπός
της ως άνω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με δικαιούχους τους Δήμους και
τελικούς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Άρθρο 2ο
Υποχρεώσεις μερών

2.1. Η Κ.Ε.Δ.Ε. αναλαμβάνει  ως υποχρέωση την απονομή του αναλογούντος ποσού/
αντικειμένου της δωρεάς (ποσό 4.132,49€) στο Δήμο Ρόδου. 

      2.2.  Ο  Δήμος  αναλαμβάνει  ως  υποχρέωση  την  περαιτέρω  απονομή  του
ποσού/αντικειμένου της δωρεάς στη  Διεύθυνση Κοινωνικής  Πολιτικής και  Υγείας  του
Δήμου, η οποία θα προμηθευτεί  βασικά επισιτιστικά αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις
ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες  οι  οποίες  πλήττονται  από τις  οικονομικές  συνέπειες  του
COVID-19   με  βάση  αντικειμενικά  κριτήρια,  και  σύμφωνα  με  τη  συνήθη  οριζόμενη
διαδικασία που τηρεί ο Δήμος σε ανάλογες περιπτώσεις.

            Ο Δήμος υποχρεούται να απονείμει τη δωρεά στους τελικούς δικαιούχους της
χωρικής του αρμοδιότητας εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του παρόντος. 

            Εάν η ως άνω τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη και ο Δήμος δεν αποδεχτεί
την δωρεά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τότε χάνει το δικαίωμα ενάσκησης του
δικαιώματος που ενσωματώνεται  στις εν λόγω πιστώσεις  και  οι  οποίες  αποτελούν το
αντικείμενο της δωρεάς. Εάν ο Δήμος αποδεχτεί την δωρεά με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του εντός της ως άνω προθεσμίας, αλλά δεν προβεί στην περαιτέρω υλοποίηση
του αντικειμένου της δωρεάς (ήτοι απονομή της πίστωσης στα Κοινωνικά Παντοπωλεία ή
στην κοινωνική  Υπηρεσία  αυτού προκειμένου να  απονεμηθούν σε  ευπαθείς  ομάδες),
χάνει το δικαίωμα χρήσης των πιστώσεων που του αναλογούν και αυτές επιστρέφονται
στην Κ.Ε.Δ.Ε.
2.3 Ο Δήμος αναλαμβάνει ως υποχρέωση να παρακολουθεί, κατά ποσότητα και αξία ανά
κωδικό προϊόντος, σε διακριτό λογιστικό κύκλωμα την παραλαβή και την διάθεση των
τροφίμων που αποτελούν αντικείμενο της εν λόγω δωρεάς. Στην περίπτωση που αυτό
δεν είναι εφικτό, ο Δήμος υποχρεούται να παρακολουθεί την παραλαβή και διάθεση των
ως άνω τροφίμων ανά κωδικό προϊόντος με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ.
excel  spreadsheet),  στο  οποίο  θα  πρέπει  να  καταχωρεί  ανά  κωδικό  προϊόντος  την
ποσότητα και αξία των τροφίμων που παρέλαβε στα πλαίσια του εν λόγου προγράμματος
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καθώς επίσης την ποσότητα και αξία των προϊόντων που διέθεσε στους ωφελούμενος
του εν λόγω προγράμματος συμπεριλαμβανομένου της ημερομηνίας διάθεσής αυτών. 
2.4. Ο Δήμος υποχρεούται να διατηρεί ονομαστική λίστα των ωφελούμενων του εν λόγω
προγράμματος  στην  οποία  θα  πρέπει  να  εμφανίζεται  το  όνομα  και  το  επώνυμο  του
δικαιούχου,  ο  αριθμός  ταυτότητας  αυτού,  ο  αριθμός  φορολογικού  μητρώου,  καθώς
επίσης και ανάλυση της ποσότητας των προϊόντων που παρέλαβε ανά κωδικό προϊόντος.
Ο  εκάστοτε  ωφελούμενος  οφείλει  να  υπογράφει  σε  διακριτό  σημείο  της  ως  άνω
ονομαστικής  λίστας  δηλώνοντας  υπεύθυνα  με  τον  τρόπο  αυτό  ότι  παρέλαβε  την
ποσότητα των προϊόντων που αναγράφονται στην λίστα αυτή. Ο Δήμος αναλαμβάνει την
αποκλειστική ευθύνη της ορθότητας και ακρίβειας των στοιχείων που εμφανίζονται στην
ως  άνω  λίστα  καθώς  επίσης  και  την  ευθύνη  συλλογής  των  υπογραφών  των
ωφελούμενων.  Για  το  λόγο  αυτό,  η  ως  άνω  λίστα  κατά  την  ολοκλήρωση  του
προγράμματος  θα  πρέπει  να  ελεγχθεί  και  να  υπογραφεί  από  τα  αρμόδια  διοικητικά
όργανα του εκάστοτε Δήμου.
2.5. Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την διενέργεια
ελέγχου  επί  των  πεπραγμένων  του εν  λόγω προγράμματος  από  ορκωτούς  ελεγκτές
λογιστές  που θα ορίσει  η  ΚΕΔΕ.  Αντικείμενο  του  ως  άνω ελέγχου  θα  αποτελέσει  ο
τρόπος διαχείρισης και διάθεσης των προϊόντων του εν λόγου προγράμματος προς τους
ωφελούμενους  αυτού  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  παρόντος  μνημονίου  και  σε  καμία
περίπτωση δεν θα επεκτείνεται στις λοιπές δραστηριότητες αυτού συμπεριλαμβανομένου
των οικονομικών καταστάσεων, προϋπολογισμών και απολογισμών που συντάσσονται
από τον Δήμο.   
2.6. Ο Δήμος αφού απονείμει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα το αντικείμενο της δωρεάς
οφείλει  να  αποστείλει  σχετική  βεβαίωση  περί  ολοκλήρωσης  της  υλοποίησης  του
αντικειμένου της δωρεάς και διάθεσης της πίστωσης θεωρημένη από τον οικείο Δήμαρχο
στην Κ.Ε.Δ.Ε. 

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής και λήγει όταν η δωρεά
απονεμηθεί  στους  τελικούς  δικαιούχους-  φυσικά  πρόσωπα  (ευπαθείς  κοινωνικές
ομάδες).  Το  παρόν  λήγει  και  όταν  συντρέξουν  οι  όροι  του  προηγούμενου  άρθρου.
Περαιτέρω, λήγει και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 2ου του παρόντος. 

Άρθρο 4ο
Τελικές Διατάξεις

Το παρόν έχει  δεσμευτική ισχύ για αμφότερα τα μέρη τα οποία δεσμεύονται δια του
παρόντος Μνημονίου να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις του όπως αυτές καθορίζονται στο
άρθρο 2. 

............................,....../...../........................
Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Κ.Ε.Δ.Ε.                                                                                     Για τον Δήμο

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Μιχαήλ
Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ΄αριθ. 14/44762/09-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής &

Υγείας,
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 Τις  διατάξεις  του άρθρου 67 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,

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο συγκεκριμένο
θέμα ήτοι:  επί τριάντα οκτώ (38) παρόντων μελών και δέκα  (10) απόντων των
Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ.  Κ.Τσουρούτη,  Π.Προυσάλογλου,  Α.Πάλλα
Δ.Καραντζιά, Σ. Καλαθενού , Ι.Γιαννά, Ι.Αφεντούλη , Μ.Καφετζή  και Γ.Πόκκια και
του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσου
ψήφισαν «Υπέρ»  και οι τριάντα οκτώ (38).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  Μνημόνιο  Συνεργασίας  μεταξύ   της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων
Ελλάδας και Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Σταύρου Νιάρχου ( Ι.Σ.Ν.) ως εξής:  

ΜΝΗΜΟΝΙΟ   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεταξύ

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
και

Του Δήμου Ρόδου

Θέμα: «Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της
από 17/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς
την  Κ.Ε.Δ.Ε.  με  δικαιούχους  τους  Δήμους  και  τα  Κοινωνικά  Παντοπωλεία  αυτών
συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που
επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
 
Σήμερα,  στην  ..........................  στις  ..../...../................,  ημέρα..............,  οι
κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

3. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) νομίμως εκπροσωπουμένης από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κο. Δημήτριο Παπαστεργίου 
4. Ο Δήμος Ρόδου, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Δημάρχου αυτού, κ. Αντώνη
Β. Καμπουράκη

Επιβεβαιώνοντας τις άριστες μεταξύ τους σχέσεις, βασισμένοι σε αμοιβαία εμπιστοσύνη
και  επιθυμώντας  να  αναπτύξουν  τη  συνεργασία  τους  με  στόχο  την  υλοποίηση  του
αντικειμένου  της  από  17/06/2020  δωρεάς  του  Κοινωφελούς  Ιδρύματος  Σταύρου
Νιάρχου  (Ι.Σ.Ν.)  προς  την  Κ.Ε.Δ.Ε.  με  δικαιούχους  τους  Δήμους  και  τα  Κοινωνικά
Παντοπωλεία  αυτών  συνολικού  ποσού  1.478.300  ευρώ  για  την  ενίσχυση  ευπαθών
κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, κατέληξαν στο ακόλουθο Μνημόνιο Συνεργασίας, και συμφωνούν
και συναποδέχονται τα κάτωθι.

Προοίμιο
Η  υγειονομική  κρίση  του  COVID-19  έχει  επηρεάσει  σημαντικά  κάθε  πτυχή  της
οικονομικής  ζωής.  Ακόμα  και  τα  πλέον  μετριοπαθή  μακρο-οικονομικά  σενάρια
προσδιορίζουν  σημαντική  μείωση  του  ΑΕΠ  και  αύξηση  της  ανεργίας.  Πέρα  από  το
οικονομικό πεδίο ωστόσο, η φύση της κρίσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική
συνοχή,  καθώς  τα μέτρα αποστασιοποίησης  απορρυθμίζουν  την καθημερινότητα  των
πολιτών.  Οι  συνέπειες  της  κρίσης  αυτής  είναι  πολύ  πιθανό  να  διαρκέσουν  για  ένα
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σημαντικό χρονικό διάστημα, μέχρι το σημείο που, στο καλό σενάριο, επανέλθει η χώρα
σε μία «κανονικότητα».
Προς το σκοπό αυτό το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανέλαβε την πρωτοβουλία
χρηματοδότησης, και ειδικότερα την έγκριση δωρεάς συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ
προς την Κ.Ε.Δ.Ε.,  με δικαιούχους τους Δήμους της χώρας και τελικούς δικαιούχους
ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες.  Σκοπός  του  Προγράμματος  είναι  να  αμβλύνει  τις
επιπτώσεις,  προσφέροντας  άμεση  πρόσβαση  σε  βασικά  επισιτιστικά  αγαθά  μέσω των
Κοινωνικών Παντοπωλείων των δήμων της Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε.
Αντικείμενο της δωρεάς είναι  η προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από την
εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ»  (εφεξής  ΜΕΤΡΟ).  Εν  συνεχεία  οι  εν  λόγω
πιστώσεις θα διανεμηθούν στους Δήμους, όπως έχει καθοριστεί το ποσό που δικαιούται ο
κάθε Δήμος με βάση αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμός, γεωγραφική θέση κ.ο.κ.). Με
τη  σειρά  του  ο  Δήμος  πρέπει  να  διανείμει  τις  εν  λόγω  πιστώσεις  στα  Κοινωνικά
Παντοπωλεία  (ή  σε  περίπτωση  έλλειψης  Κοινωνικού  Παντοπωλείου,  στην  αρμόδια
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου) τα οποία θα προμηθευτούν βασικά επισιτιστικά αγαθά
για  να  εξυπηρετήσουν  τις  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες  οι  οποίες  πλήττονται  από  τις
οικονομικές  συνέπειες  του  COVID-19.  Να  σημειωθεί  ότι  το  συνολικό  ποσό  των
πιστώσεων  που  θα  διανεμηθούν  στους  Δήμους  ανέρχεται  σε  1.478.300  ευρώ
προσαυξημένο κατά 15% κατόπιν δεσμεύσεως της αναδόχου Εταιρείας ΜΕΤΡΟ. 

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο

Ως αντικείμενο της συνεργασίας της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Δήμου Ρόδου, ορίζονται τα εξής: 

- Η συνεργασία, η ενημέρωση και ο συντονισμός των δράσεων μεταξύ των αρμοδίων
εκπροσώπων της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Δήμου Ρόδου επί τω τέλει όπως επιτευχθεί ο σκοπός
της ως άνω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με δικαιούχους τους Δήμους και
τελικούς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Άρθρο 2ο
Υποχρεώσεις μερών

2.1. Η Κ.Ε.Δ.Ε. αναλαμβάνει  ως υποχρέωση την απονομή του αναλογούντος ποσού/
αντικειμένου της δωρεάς (ποσό 4.132,49€) στο Δήμο Ρόδου. 

      2.2.  Ο  Δήμος  αναλαμβάνει  ως  υποχρέωση  την  περαιτέρω  απονομή  του
ποσού/αντικειμένου της δωρεάς στη  Διεύθυνση Κοινωνικής  Πολιτικής και  Υγείας  του
Δήμου, η οποία θα προμηθευτεί  βασικά επισιτιστικά αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις
ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες  οι  οποίες  πλήττονται  από τις  οικονομικές  συνέπειες  του
COVID-19   με  βάση  αντικειμενικά  κριτήρια,  και  σύμφωνα  με  τη  συνήθη  οριζόμενη
διαδικασία που τηρεί ο Δήμος σε ανάλογες περιπτώσεις.

            Ο Δήμος υποχρεούται να απονείμει τη δωρεά στους τελικούς δικαιούχους της
χωρικής του αρμοδιότητας εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του παρόντος. 

            Εάν η ως άνω τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη και ο Δήμος δεν αποδεχτεί
την δωρεά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τότε χάνει το δικαίωμα ενάσκησης του
δικαιώματος που ενσωματώνεται  στις εν λόγω πιστώσεις  και  οι  οποίες  αποτελούν το
αντικείμενο της δωρεάς. Εάν ο Δήμος αποδεχτεί την δωρεά με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του εντός της ως άνω προθεσμίας, αλλά δεν προβεί στην περαιτέρω υλοποίηση
του αντικειμένου της δωρεάς (ήτοι απονομή της πίστωσης στα Κοινωνικά Παντοπωλεία ή
στην κοινωνική  Υπηρεσία  αυτού προκειμένου να  απονεμηθούν σε  ευπαθείς  ομάδες),
χάνει το δικαίωμα χρήσης των πιστώσεων που του αναλογούν και αυτές επιστρέφονται
στην Κ.Ε.Δ.Ε.
2.3 Ο Δήμος αναλαμβάνει ως υποχρέωση να παρακολουθεί, κατά ποσότητα και αξία ανά
κωδικό προϊόντος, σε διακριτό λογιστικό κύκλωμα την παραλαβή και την διάθεση των
τροφίμων που αποτελούν αντικείμενο της εν λόγω δωρεάς. Στην περίπτωση που αυτό
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δεν είναι εφικτό, ο Δήμος υποχρεούται να παρακολουθεί την παραλαβή και διάθεση των
ως άνω τροφίμων ανά κωδικό προϊόντος με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ.
excel  spreadsheet),  στο  οποίο  θα  πρέπει  να  καταχωρεί  ανά  κωδικό  προϊόντος  την
ποσότητα και αξία των τροφίμων που παρέλαβε στα πλαίσια του εν λόγου προγράμματος
καθώς επίσης την ποσότητα και αξία των προϊόντων που διέθεσε στους ωφελούμενος
του εν λόγω προγράμματος συμπεριλαμβανομένου της ημερομηνίας διάθεσής αυτών. 
2.4. Ο Δήμος υποχρεούται να διατηρεί ονομαστική λίστα των ωφελούμενων του εν λόγω
προγράμματος  στην  οποία  θα  πρέπει  να  εμφανίζεται  το  όνομα  και  το  επώνυμο  του
δικαιούχου,  ο  αριθμός  ταυτότητας  αυτού,  ο  αριθμός  φορολογικού  μητρώου,  καθώς
επίσης και ανάλυση της ποσότητας των προϊόντων που παρέλαβε ανά κωδικό προϊόντος.
Ο  εκάστοτε  ωφελούμενος  οφείλει  να  υπογράφει  σε  διακριτό  σημείο  της  ως  άνω
ονομαστικής  λίστας  δηλώνοντας  υπεύθυνα  με  τον  τρόπο  αυτό  ότι  παρέλαβε  την
ποσότητα των προϊόντων που αναγράφονται στην λίστα αυτή. Ο Δήμος αναλαμβάνει την
αποκλειστική ευθύνη της ορθότητας και ακρίβειας των στοιχείων που εμφανίζονται στην
ως  άνω  λίστα  καθώς  επίσης  και  την  ευθύνη  συλλογής  των  υπογραφών  των
ωφελούμενων.  Για  το  λόγο  αυτό,  η  ως  άνω  λίστα  κατά  την  ολοκλήρωση  του
προγράμματος  θα  πρέπει  να  ελεγχθεί  και  να  υπογραφεί  από  τα  αρμόδια  διοικητικά
όργανα του εκάστοτε Δήμου.
2.5. Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την διενέργεια
ελέγχου  επί  των  πεπραγμένων  του εν  λόγω προγράμματος  από  ορκωτούς  ελεγκτές
λογιστές  που θα ορίσει  η  ΚΕΔΕ.  Αντικείμενο  του  ως  άνω ελέγχου  θα  αποτελέσει  ο
τρόπος διαχείρισης και διάθεσης των προϊόντων του εν λόγου προγράμματος προς τους
ωφελούμενους  αυτού  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  παρόντος  μνημονίου  και  σε  καμία
περίπτωση δεν θα επεκτείνεται στις λοιπές δραστηριότητες αυτού συμπεριλαμβανομένου
των οικονομικών καταστάσεων, προϋπολογισμών και απολογισμών που συντάσσονται
από τον Δήμο.   
2.6. Ο Δήμος αφού απονείμει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα το αντικείμενο της δωρεάς
οφείλει  να  αποστείλει  σχετική  βεβαίωση  περί  ολοκλήρωσης  της  υλοποίησης  του
αντικειμένου της δωρεάς και διάθεσης της πίστωσης θεωρημένη από τον οικείο Δήμαρχο
στην Κ.Ε.Δ.Ε. 

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής και λήγει όταν η δωρεά
απονεμηθεί  στους  τελικούς  δικαιούχους-  φυσικά  πρόσωπα  (ευπαθείς  κοινωνικές
ομάδες).  Το  παρόν  λήγει  και  όταν  συντρέξουν  οι  όροι  του  προηγούμενου  άρθρου.
Περαιτέρω, λήγει και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 2ου του παρόντος. 

Άρθρο 4ο
Τελικές Διατάξεις

Το παρόν έχει  δεσμευτική ισχύ για αμφότερα τα μέρη τα οποία δεσμεύονται δια του
παρόντος Μνημονίου να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις του όπως αυτές καθορίζονται στο
άρθρο 2. 

............................,....../...../........................
Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Κ.Ε.Δ.Ε.                                                                                     Για τον Δήμο

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ   
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