
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: 274/2020

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

15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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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 31ο: Πληρωμή των κοινωνικών φροντιστηρίων ( συνοδευτικά μέτρα
του ΤΕΒΑ 2018-2019) από ίδιους πόρους λόγω καθυστέρησης στην εξέλιξη της
πράξης, αρ. πρωτ. 14/31812/2020.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τριάντος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ.  14/31812/06-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής
Πολιτικής και Υγείας, η οποία έχει ως εξής:
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Έχοντας υπόψη ότι:

1. Με την με αριθ. πρωτ. 859/23-07-2018 απόφαση ένταξης του Γενικού Γραμματεά
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  εντάχθηκε  η  πράξη  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019» - Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5029377 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την διανομή στους δικαιούχους
του ΚΕΑ τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής (είδη καθαριότητας, υγιεινής κλπ)
αλλά και συνοδευτικά μέτρα και διοικητικές δαπάνες. Στο πλαίσιο των συνοδευτικών
μέτρων  επιλέχθηκε  να  υλοποιηθούν  κοινωνικά  φροντιστήρια  τα  οποία  είχαν  ήδη
δοκιμαστεί και υλοποιηθεί με επιτυχία στο πλαίσιο της επίσης ενταγμένης πράξης ΤΕΒΑ
2015-2016.

2. Με  την  με  αριθ.  854/02-08-2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  έγινε
αποδοχή της ένταξης της ανωτέρω πράξης.

3. Με  την  με  αριθ.  1335/27-11-2018  απόφαση  εγκρίθηκε  μεταξύ  άλλων  και  η
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και Πανεπιστημίου Αιγαίου
για  την  υλοποίηση  της  δράσης  «Κοινωνικά  Φροντιστήρια»  με  κόστος  υλοποίησης
16.263,20 ευρώ.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των κοινωνικών φροντιστηρίων είναι
να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της διανομής τροφίμων η οποία όμως έχει καθυστερήσει
γιατί ενώ ήταν έτοιμη να ξεκινήσει διαδικασία της δημοπράτησης στις αρχές του 2019
συνέβησαν τα παρακάτω:

α) Στις  31/05/2019  (ΦΕΚ  1990/Β/31-05-2019)  τροποποιήθηκε  από  τη
Διαχειριστική  Αρχή  προς  τα  πάνω  ο  προϋπολογισμός  της  πράξης  άρα  έπρεπε  να
τροποποιηθεί  αντίστοιχα  και  η  διακήρυξη.  Η  απόφαση  τροποποίησης  της  πράξης
εκδόθηκε στις 02/10/2019 (Αρ. Πρωτ. 839/02-10-2019 – ΑΔΑ: ΩΕΟ6ΟΞ7Φ-ΑΓ6)

β) Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε χρηματικό υπόλοιπο για τρόφιμα και ΒΥΣ κατά
την υλοποίηση της πράξης ΤΕΒΑ 2015-2016 το οποίο θα ήταν συνετό να ενσωματωθεί
σε ενιαία διαγωνιστική διαδικασία με το ΤΕΒΑ 2018-2019. Ακριβής εικόνα για το ύψος
του  υπολοίπου  υπήρχε  προς  το  τέλος  του  2019  όταν  διανεμήθηκαν  οι  τελευταίες
ποσότητες των ειδών.

γ) Στις 17/06/2020 τροποποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή οι προδιαγραφές των ειδών οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν
στη διακήρυξη όπως ενημερωθήκαμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από
τη Διαχειριστική Αρχή.

5. Επειδή  όμως  τα  κοινωνικά  φροντιστήρια  έχουν  ήδη  υλοποιηθεί  και  το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και οι φοιτητές που συμμετείχαν έχουν κάνει δαπάνες για το θέμα
αυτό κρίνεται αναγκαίο να καλυφθεί το ποσό των 16.263,20 ευρώ προσωρινά από ίδιους
πόρους του Δήμου μας και μόλις πληρούνται οι προϋποθέσεις να γίνει το αίτημα για τη
χρηματοδότηση  αυτής  της  δραστηριότητας  από  το  Ε.Π.  «Επισιτιστικής  Βοήθειας  και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του (ΤΕΒΑ) 2014-2020. Μόλις γίνει κατανομή του ποσού
αυτού στο Δήμο μας τότε αυτό θα αποχαρακτηρισθεί και θα επιστραφεί στους ίδιους
πόρους του Δήμου μας.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο

να  εγκρίνει  την  πληρωμή  από  ίδιους  πόρους  του  Δήμου  Ρόδου  της  δαπάνης  των
16.263,20 ευρώ για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο
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Αιγαίου για την υλοποίηση των «Κοινωνικών Φροντιστηρίων». Μόλις γίνει κατανομή του
ποσού αυτού στο Δήμο μας από το  Ε.Π. «Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του (ΤΕΒΑ) 2014-2020 το ποσό θα αποχαρακτηρισθεί και θα επιστραφεί
στους ίδιους πόρους του Δήμου μας.

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. 14/31812/06-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής &

Υγείας,
 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 την πληρωμή από ίδιους πόρους του Δήμου Ρόδου της δαπάνης των
16.263,20 ευρώ για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου για την υλοποίηση των «Κοινωνικών Φροντιστηρίων». Μόλις γίνει κατανομή του
ποσού αυτού στο Δήμο μας από το  Ε.Π. «Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του (ΤΕΒΑ) 2014-2020, το ποσό θα αποχαρακτηρισθεί και θα επιστραφεί
στους ίδιους πόρους του Δήμου μας.

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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