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

Της από  30/10/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 18/30-10-2020    Αριθ. Απόφασης:293/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 30η Οκτωβρίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 16.00
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.  2/54391/26.10.2020  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 -Αντιδήμαρχος 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2.  ΒΥΡΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-  Αντιδήμαρχος
(Συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη)

30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

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

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Αντιδήμαρχος 34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Αντιδήμαρχος 35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
-Αντιδήμαρχος

37.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Αντιδήμαρχος 38.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

39.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΠΟΚΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 42.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
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)

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20.ΣΠΑΝΟΣ–  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αντιδήμαρχος 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος
  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος    
  (Συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη)
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
Αντιδήμαρχος
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
26.ΤΣΙΚΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη)
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3.ΠΟΤΣΟΣ   ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής
παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΡΟΔΟΥ»

2.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου,  και η Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ρόδου κα Μ.Ζιώγου η οποία
ήταν παρούσα στο θέμα της  ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους &
Δημοτικούς Συμβούλους.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων  παρίστανται  οι  σαράντα   πέντε  (45),  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Οι   Δημοτικοί   Σύμβουλοι  κ.κ.  Γεώργιος  Πόκκιας,  Μιχαήλ  Σταυρής  και  Ιωάννης
Αφεντούλης   αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση  μετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για
τα εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματα.

Θ Ε Μ Α 10ο :  Έγκριση δαπανών τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, αρ.

πρωτ. 2/53835/2020.

 Ο  Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού,  Επικοινωνίας,  Δημοσίων  και  Διεθνών  Σχέσεων  κ.
Αλέξανδρος  Κολιάδης  εισηγούμενος  το  θέμα,  έθεσε  υπόψη του Σώματος  την υπ΄αριθ.
πρωτ. 2/53835/23-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, η
οποία έχει ως εξής:
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Όπως γνωρίζετε το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών – Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του
Δήμου Ρόδου φέρει την ευθύνη και επιμελείται τη διοργάνωση, υποδοχή, φιλοξενία και
ξενάγηση ξένων προσωπικοτήτων καθώς  και ομάδων ημεδαπών και αλλοδαπών.
Επιμελείται και διοργανώνει εκδηλώσεις βραβεύσεων, τιμητικών διακρίσεων και φροντίζει
για την οργάνωση υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης των προσκεκλημένων του Δήμου.
Προωθεί  τη  συνεργασία  και  ανάπτυξη  σχέσεων  του  Δήμου  και  με  άλλες  οργανώσεις
αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος, με πόλεις του εξωτερικού και με κράτη που η εκάστοτε
Δημοτική Αρχή επιλέγει να αναπτύξει σχέσεις και να έχει ειδική συνεργασία. 
Μεριμνά για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Δήμου στο
εξωτερικό και συντονίζει τις εργασίες των πάσης φύσεως συνεδρίων στα οποία μετέχει ο
Δήμος.
Αναπτύσσει  και  καλλιεργεί  τις  σχέσεις  επιστημονικής  και  πολιτιστικής  συνεργασίας  με
φορείς και με δίκτυα πόλεων του Εξωτερικού, με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς καθώς και
Οργανώσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Σύμφωνα λοιπόν με την παρ. 3 περίπτωση α του άρθρου 158 του ν.3463/06, πιστώσεις
που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή
της Κοινότητας μπορεί  να διατεθούν με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν μεταξύ άλλων εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες
ιδίως  πολιτιστικές  ,  μορφωτικές  ,  ψυχαγωγικές,  αθλητικές  εκδηλώσεις  ,  συνέδρια  και
συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή Κοινότητας εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του
περιφέρεια  και  συνδέονται  με  την  προαγωγή  των  κοινωνικών  και  οικονομικών
συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 
Στο  πλαίσιο  αυτό  κάθε  χρόνο  πραγματοποιούνται  μία  σειρά  από  εκδηλώσεις  όπως
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :

Ο εορτασμός του Πολιούχου της Πόλης της Ρόδου Κωνσταντίνου Υδραίου στον οποίο

συμμετέχουν Μητροπολίτες από όλη την Δωδεκάνησο καθώς και Μητροπολίτες από το

εξωτερικό  αποτελεί  μία  από  τις  τοπικές  εορτές  που  σχετίζεται  με  τα  πνευματικά  και

θρησκευτικά  ενδιαφέροντα των κατοίκων του νησιού.  Μετά την λειτουργία και την

περιφορά  της  εικόνας  γίνεται  αρτοκλασία  και  προσφέρονται  άρτοι  στους

παραβρισκόμενους εκκλησιαζόμενους κατοίκους. 

Για  την θρησκευτική τελετή απαιτείται στολισμός της ιερής εικόνας με λουλούδια και

δάφνες. 

Ως τιμή στους Μητροπολίτες που πλαισιώνουν αυτό τον εορτασμό κάθε χρόνο τελείται

γεύμα μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων. 

Εορτασμός
πολιούχου
πόλεως  Ρόδου
Κων/νου Υδραίου

14 Νοεμβρίου
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :

70 άτομα Γεύμα  στους
κληρικούς 

30 ευρώ 2100
ευρώ

Στολισμός εικόνας 100 ευρώ 100 ευρώ 
80 άτομα Καφές,

βουτήματα,
αναψυτικά    στο
Δημαρχείο 

8 ευρώ 640 ευρώ 

500
άτομα 

Άρτοι 1,5 ευρώ 750 ευρώ
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Μικροφωνική
εγκατάσταση 

σύνολο
1.980,00
€ 
ΦΠΑ
475,20  €
Τελική
τιμή
2.455,20
€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Σύστημα  Ήχου
Ηχητικό
Σύστημα
αποτελούμενο
από  4  ηχεία
JBL  VTX  F15
και  4
Subwoofer VTX
F18.
Περιλαμβάνοντ
αι  3  ενισχυτές
Crown  IT
4X3500.  4
monitors  PRX
712 

800,00€

Κονσόλα  Ήχου
Ψηφιακή
κονσόλα  ήχου
Yamaha  QL5
with Dante Box
32/24.

380,00 €

4  επιδαπέδια
Μικρόφωνα
AKG Goosneck 

270,00 €

Σύστημα  Ήχου
Ηχητικό
Σύστημα
αποτελούμενο
από  6  ηχεία
QSC K8.2
           

330,00€

Τεχνικός  για
την  λειτουργία
–  εγκατάσταση
και
απεγκατάσταση
των
μηχανημάτων

200,00 €

Οι εκδηλώσεις κατά την διάρκεια των εορτών συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών,

πολιτιστικών και  πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του νησιού.  Κατά την διάρκεια των

εορτών πραγματοποιούνται επισκέψεις στα ιδρύματα και προσφέρονται δώρα και γλυκά.

Την Πρωτοχρονιά με την αλλαγή του χρόνου πραγματοποιείται εκδήλωση για τους πολίτες της

Ρόδου στο Δημαρχιακό Μέγαρο με μουσικά συγκροτήματα και κοπή βασιλόπιτας που αποσκοπούν

στην ψυχαγωγία των κατοίκων συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην πολιτιστική και κοινωνική
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ευημερία τους. 
εκδηλώσεις  τα
Χριστούγεννα  –
Πρωτοχρονιά - Φώτα

15
Δεκεμβρίου
έως
10
Ιανουαρίου

Σύνολο
700

Καφές  –
αναψυκτικά 
Εδέσματα γλυκά -
αλμυρά
(κουραμπιέδες
μελομακάρονα
Βασιλόπιττα 

6 ευρώ 4.200 ευρώ

Άτομα
700

Δώρα  σε
συλλόγους  και
παιδιά  για
κάλαντα 

6 ευρώ 4.200 ευρώ 

Μικροφωνική
εγκατάσταση  για
μουσική  κατά  την
διάρκεια των εορτών
στο Δημαρχείο  

15
Δεκεμβρίου
με 
10
Ιανουαρίου

2.000 ευρώ 

 Οι εκδηλώσεις για τις ευπαθείς ομάδες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των ενεργειών που

καταβάλει ο Δήμος Ρόδου  προς την κατεύθυνση της στήριξης των ομάδων  του πληθυσμού, των

οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών

και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής

αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

Εκδήλωση  στο 
ορφανοτροφείο 
ΘΗΛΕΩΝ  

15
Δεκεμβρίου
έως
10
Ιανουαρίου

50  Δείπνο σε 
εστιατόριο της 
πόλης 

Στο  μενού
περιλαμβάνεται  σαλάτα
ανά  δύο  άτομα,  ποικιλία
ορεκτικών  (τυρόπιτα
ταψιού,σπανακοπιτα,
ντολμαδάκι,  κεφτεδάκι),
ατομικό  κρεατικό  σε
κυρίως πιάτο , μπακλαβάς
με  παγωτό  ,  νερό  και
αναψυκτικά 

25 1.000 ευρώ

Εκδήλωση στο 
Χαραλάμπειο 
γηροκομείο 

15
Δεκεμβρίου
έως
10
Ιανουαρίου

40  Οργάνωση μπουφέ
μέσα  στο
γηροκομείο 

Στο  μενού
περιλαμβάνεται  σαλάτα
ατομική  ,  τυρόπιτα
ταψιού,  κρεατόσουπα,
παστίτσιο,  ατομικό γλυκό
, νερό και αναψυκτικά

20 800 ευρώ

Εκδήλωση στο 
ΚΑΦΚΑ

15
Δεκεμβρίου
έως
10

50
 Οργάνωση μπουφέ

μέσα στο ΚΑΦΚΑ 
Στο  μενού
περιλαμβάνεται  σαλάτα
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Ιανουαρίου ατομική,  ποικιλία
ορεκτικών  (τυρόπιτα
ταψιού,  σπανακοπιτα
ντολμαδάκι,  κεφτεδάκι),
Παστίτσιο  ,  νερό  και
αναψυκτικά,  γλυκά 

250 1.000 ευρώ

Εκδήλωση στο 
κέντρο ΕΛΠΙΔΑ 15

Δεκεμβρίου
έως
10
Ιανουαρίου

35

 οργάνωση μπουφέ
μέσα  στο  Κέντρο
ΕΛΠΙΔΑ 

Στο  μενού
περιλαμβάνεται  σαλάτα
ατομική,  ποικιλία
ορεκτικών  (τυρόπιτα
ταψιού,  σπανακοπιτα
ντολμαδάκι,  κεφτεδάκι),
Παστίτσιο  ,  νερό  και
αναψυκτικά,  γλυκά 

20 700 ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.945,2 ΕΥΡΩ (ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  παρακαλούμε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  όπως  εγκρίνει  όλες  τις
ανωτέρω  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  κωδικό  00-6443.0001  «Δαπάνες  δεξιώσεων  και
εθνικών ή τοπικών εορτών» με  CPV 15894200-3, τον κωδικό  00-6433.0001 «τιμητικές
διακρίσεις,  αναμνηστικά  δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων»  με  CPV
18530000-3  και  τον  κωδικό   15-6473.0001,  με  τίτλο  «έξοδα  οργάνωσης  κοινωνικών
δραστηριοτήτων» με CPV:79952000-2,  τα οποία προάγουν τα κοινωνικά, πολιτιστικά και
πνευματικά ενδιαφέροντα των Ροδιτών. 
Τα ανωτέρω ποσά σε συνέχεια θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή για εξειδίκευση
πίστωσης ως κάτωθι :
Στον κωδικό 00-6443.0001 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» ποσό
12.245,2 ευρώ 
Στον  κωδικό   00-6433.0001  «τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά  δώρα  και  έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων» με CPV 18530000-3 ποσό 4.200 ευρώ 
Στον κωδικό  15-6473.0001, με τίτλο «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»
ποσό 3.500 ευρώ

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  2/53835/23-10-2020  εισήγηση  του  Τμήματος  Διεθνών  και

Δημοσίων Σχέσεων, 
 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  σαράντα  δύο  (42)  παρόντων  μελών  και  τριών  (3)  απόντων  των
κ.κ.Γ.Πόκκια, Ι.Αφεντούλη και Μ.Σταυρή, ψήφισαν: 
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« ΥΠΕΡ» τριάντα εννέα (39)
« ΚΑΤΑ» τρεις (3) ήτοι: ο επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρης
Κρητικός και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτρης  Ιωσήφ και  Αικατερίνη  Μπιλιά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  τις δαπάνες  που αφορούν το τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και
θα  βαρύνουν τον κωδικό 00-6443.0001 «Δαπάνες δεξιώσεων και  εθνικών ή τοπικών
εορτών»  με   CPV  15894200-3, τον  κωδικό   00-6433.0001  «τιμητικές  διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων» με CPV 18530000-3 και τον
κωδικό   15-6473.0001,  με  τίτλο  «έξοδα  οργάνωσης  κοινωνικών  δραστηριοτήτων»  με
CPV:79952000-2,   τα  οποία  προάγουν  τα  κοινωνικά,  πολιτιστικά  και  πνευματικά
ενδιαφέροντα των Ροδιτών. 
Τα ανωτέρω ποσά σε συνέχεια θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή για εξειδίκευση
πίστωσης ως κάτωθι :
Στον κωδικό 00-6443.0001 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» ποσό
12.245,2 ευρώ ,
Στον  κωδικό   00-6433.0001  «τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά  δώρα  και  έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων» με CPV 18530000-3 ποσό 4.200 ευρώ ,
Στον κωδικό  15-6473.0001, με τίτλο «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»
ποσό 3.500 ευρώ.

                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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