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

Της από  03/02/2021  Έκτακτης δια περιφοράς  Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 05/03-02-2021    Αριθ. Απόφασης: 025/2021

Στη Ρόδο σήμερα την 3η Φεβρουαρίου του  2021  ημέρα  Τετάρτη με τη δια
περιφοράς  διαδικασία συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Ρόδου  με  την
έγκριση  και  σύμφωνη  γνώμη  του  Δημάρχου  Ρόδου  κ.  Αντώνη  Β.
Καμπουράκη.
Το  Συμβούλιο  συνεκλήθη  με  την  αρ.πρωτ.  2/5257/02.02.2021  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  παρ.5  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α’  87/2010),  όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018),
του άρθρου 95  παρ.2  του Ν.3463/2006, του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 και
σύμφωνα  με  τις  υπ΄αριθ.40,163,18318/2020  και  426/2020  εγκυκλίους  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  καθώς  και  τις  διατάξεις  των  Πράξεων Νομοθετικού
Περιεχομένου (αρ.φύλλου 55/11-3-2020, άρθρο 10 παρ.1), αρ.φύλλου 75/30-
3-2020 άρθρο 43 παρ.1, καθώς και τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και
Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π.
αντίστοιχα.   

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 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 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος

38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος

39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 43.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 44. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
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ΑΞΙΩΝ» 
17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 45. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ.
18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 46.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 47.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

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

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-Αντιδήμαρχος

  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-Αντιδήμαρχος
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή

- -

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  συμμετέχουν  τουλάχιστον  τα  2/3  των  μελών  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  ψηφοφορίας  που  εστάλη  με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και
επεστράφη συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δ.Σ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και τηλεφωνικό μήνυμα) , όπου επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων
στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία, ανταποκρίθηκαν και οι σαράντα
εννέα (49) και άρχεται η Συνεδρίαση. 

Κατόπιν  ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  κ.  Μιχαήλ Β.  Σοκορέλος,  προχώρησε στη λήψη
απόφασης. 

Θ Ε Μ Α 3o : Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2021 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και
μη δαπανών για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι , ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου
και Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα ΡΟΜΑ»

ο Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά –
με email για το μοναδικό θέμα της Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης ,
ζητήθηκε  να  υποβάλουν  τις  απόψεις  τους  για  το  ανωτέρω  θέμα  και
ειδικότερα επί της αρ. 015/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ,
η οποία έχει ως εξής:

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου τριάντα τέσσερα (34) και για θέματα εκτός
επί  συνόλου  δεκατρία  (13),  καθώς  και την  απόφαση  για  την  έγκριση  των  εκτός
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ημερησίας θεμάτων στην 01η Τακτικής  δια περιφοράς συνεδρίασης 2021, ζητήθηκε να
υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέματα,  σύμφωνα με την εισήγηση της
Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Πολιτικής  &  Υγείας  με  αρ.  εισήγησης  532/14-01-2021  στην
εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών.

Το τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής πολιτικής και Ισότητας των Φύλων  της
Διεύθυνσης Κοινωνικής  Πολιτικής και Υγείας του Δήμου μας συνεχίζει την υλοποίηση  των
εξής προγραμμάτων:

1. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Δήμου Ρόδου 

2. Βοήθεια στο σπίτι 

3. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά 

Συγκεκριμένα: 

1. Το  Κέντρο  Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικιωμένων στα  Κοσκινού  υλοποιείται  στο
πλαίσιο της πράξης «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση
της  Κοινωνικής  Ένταξης  –  Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος  Νοτίου  Αιγαίου  2014-2020  με  προϋπολογισμό  634.498,28€  και
ημερομηνία  λήξης  της  πράξης  τις  31/12/2022.  (αρ.  αποφ.  1761/22-5-2019
ΑΔΑ:60ΤΟ7ΛΞ-16Φ).   Απασχολεί   πέντε   εργαζόμενους  ΙΔΟΧ  και  δύο
συμβασιούχους  έργου

2.  Το  πρόγραμμα  Βοήθεια  στο  σπίτι  στο  Δήμο  Ρόδου,  που  χρηματοδοτείται  από
Εθνικούς  πόρους,   απασχολεί  δεκαοκτώ εργαζόμενους ΙΔΟΧ.  Σύμφωνα με το
άρθρο  38  του  Νόμου  4735/2020  (ΦΕΚ  197/τ.Α/12-10-2020)  η  διάρκεια  του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού
των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις
αντίστοιχες θέσεις. Με τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού, οι συμβάσεις
ορισμένου χρόνου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους ΟΤΑ ή τα νομικά
πρόσωπα αυτών. Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται από: 1.  το λογαριασμό
της  Εισφοράς  Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων  2.  τον  τακτικό  προϋπολογισμό  του
υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  3.  τον
τακτικό  προϋπολογισμό  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  4.  την  ειδική  εισφορά
ασφαλισμένων.  

3. Το  πρόγραμμα  «Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Ρόδου με  παράρτημα  Ρομά»
απασχολεί  δεκαεπτά  εργαζόμενους  ΙΔΟΧ και  υλοποιείται   στον  Άξονα
Προτεραιότητας  «Προώθηση  της  Κοινωνικής  Ένταξης  -  Ανάπτυξη  Ανθρώπινου
Δυναμικού»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Νοτίου  Αιγαίου  2014-2020   με
συνολικό  προϋπολογισμό  1.849.992,0€  μέχρι   31/12/2023  σύμφωνα  με  την
υπ΄αριθμ. 2671/29.07.2019 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ:6Ο1Β7ΛΞ-ΕΧΔ). 
 

Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  οι  παραπάνω  χρηματοδοτήσεις  καταβάλλονται  σε  χρόνο
μεταγενέστερο από εκείνον της καταβολής μισθοδοσίας, καθώς επίσης το γεγονός ότι η
πληρωμή  μισθοδοσιών  είναι  ανελαστική,  επιβεβλημένη  υποχρέωση  για  το  Δήμο,
ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας των υπαλλήλων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

1. Την πληρωμή των μισθοδοσιών των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(ΙΔΟΧ)  που απασχολούνται  στο πρόγραμμα Βοήθεια  στο Σπίτι  Δήμου Ρόδου από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και όταν περιέλθει η σχετική οικονομική ενίσχυση στο Δήμο, υπό
την προϋπόθεση ότι οι προαναφερθείσες δαπάνες έχουν καλυφθεί από ιδίους πόρους,
να  αναπληρώνονται  τα  έσοδα  αυτά  κατά  το  μέρος  της  διενεργηθείσας  δαπάνης,
τηρώντας τις κείμενες περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού διατάξεις.

2. Την πληρωμή μισθοδοσιών υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)
που απασχολούνται στα προγράμματα: ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου  και Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά, κατά προτεραιότητα από τη χρηματοδότηση και
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μόνον  ελλείψει  αυτής,  από  ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ,  και  όταν  περιέλθει  η  σχετική
οικονομική ενίσχυση στο Δήμο, υπό την προϋπόθεση ότι οι προαναφερθείσες δαπάνες
έχουν καλυφθεί από ιδίους πόρους, να αναπληρώνονται τα έσοδα αυτά κατά το μέρος
της  διενεργηθείσας  δαπάνης,  τηρώντας  τις  κείμενες  περί  αναμορφώσεων  του
προϋπολογισμού  διατάξεις.  Κάθε  άλλη  δαπάνη  λειτουργίας  θα  χρηματοδοτείται
αποκλειστικά και μόνο από τα καταβληθέντα ποσά της χρηματοδότησης.

Η  Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,

 Την  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Πολιτικής  &  Υγείας  με  αρ.  εισήγησης
532/14-01-2021 στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 01ης Τακτικής δια
περιφοράς συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019.
 Το  άρθρο  10  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα  μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού  COVID 19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020).

 Την  με  αρ.  18318/13-3-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους
Δήμους της Χώρας.

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.:
20930/31-3-2020 

 Το με αρ.  πρωτ.:  60249/22-9-2020 έγγραφο και  την εγκύκλιο  426/2020 με αρ.
πρωτ.:  77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για  τις  συνεδριάσεις  των
συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό
της διασποράς του Κορωνοϊού.

 Το Νόμο 3463/2006.
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως

αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις  ρυθμίσεις του Ν.
4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α').

 Την  διαπιστωτική  πράξη  με  ημερομηνία  30-09-2020  για  την  σύνθεση  της
Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  την  πληρωμή  των  μισθοδοσιών  των  υπαλλήλων  Ιδιωτικού  Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)  που απασχολούνται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
Δήμου  Ρόδου  από  ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ και  όταν  περιέλθει  η  σχετική  οικονομική
ενίσχυση  στο  Δήμο,  υπό  την προϋπόθεση  ότι  οι  προαναφερθείσες  δαπάνες  έχουν
καλυφθεί από ιδίους πόρους, να αναπληρώνονται τα έσοδα αυτά κατά το μέρος της
διενεργηθείσας  δαπάνης,  τηρώντας  τις  κείμενες  περί  αναμορφώσεων  του
προϋπολογισμού διατάξεις.

2. Εγκρίνει την πληρωμή μισθοδοσιών υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(ΙΔΟΧ)  που  απασχολούνται  στα  προγράμματα:  ΚΗΦΗ  Δήμου  Ρόδου   και  Κέντρο
Κοινότητας  Δήμου  Ρόδου  με  παράρτημα  Ρομά,  κατά  προτεραιότητα από  τη
χρηματοδότηση  και  μόνον  ελλείψει  αυτής,  από  ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ,  και  όταν
περιέλθει  η  σχετική  οικονομική  ενίσχυση  στο  Δήμο,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι
προαναφερθείσες δαπάνες έχουν καλυφθεί από ιδίους πόρους, να αναπληρώνονται τα
έσοδα αυτά κατά το μέρος της διενεργηθείσας δαπάνης, τηρώντας τις κείμενες περί
αναμορφώσεων του προϋπολογισμού διατάξεις.  Κάθε  άλλη δαπάνη λειτουργίας  θα
χρηματοδοτείται  αποκλειστικά  και  μόνο  από  τα  καταβληθέντα  ποσά  της
χρηματοδότησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ’αρ.15/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
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 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος σύμφωνα με την υπ’αριθ.22/2021
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α: 6ΧΥ5Ω1Ρ-ΞΒ0)

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 5ης

έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με
email σε  όλα τα μέλη του Σώματος και  επεστράφη συμπληρωμένος  στη
Γραμματεία του Δ.Σ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεφωνικό μήνυμα)  

 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  παρ.  5  του  Ν.3852/2010,  όπως
αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  74  του  Ν.4555/19-7-2018  (ΦΕΚ
Α΄133/2018) και του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,

 Τις κείμενες διατάξεις όπως αναφέρονται ανωτέρω,
 Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί

σαράντα εννέα (49) μελών του Σώματος στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν:

«Υπέρ» τριάντα  ένας (30) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι  κ.κ:  Ε. Καρίκης,

Α.Βυρίνης,  Σ.Δράκος,  Ι.Ιατρίδης,  Ι.Καμπούρης,  Τηλ.Καμπούρης,

Ν.Καραμαρίτης,   Σ.  Καραταπάνης,  Κ.  Καρίκης,  Τ.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου,

Α. Κολιάδης,  Α. Κωνσταντίνου,  Β. Μανέττας,  Β. Παπαοικονόμου, Γ. Πατσάης,

Ε.  Πάττα-Αποστολίδη,  Η.  Πετρίδης,  Μ.  Σείτης,  Μ.  Σοκορέλος,  Α.  Σπανός-

Παπαγιάννης,  Σ.  Σπυρόπουλος,    Π.  Σταμάτης,   Α.  Στάμος,  Κ.  Ταρασλιάς,

Γ. Τριάντος, Δ. Τσίκκης, Ν. Φλοσκάκης, Σ. Χριστοδούλου, Κ.Πότσος-Επικεφαλής

Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» και Κ.Τσουρούτης μέλος αυτής.

 «Παρών»   δέκα  εννέα    (19)  Δημοτικοί  Σύμβουλοι,  ήτοι  οι  κ.κ:  Φ.

Χατζηδιάκος-Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», Δ.Κρητικός-

Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ  ΑΞΙΩΝ»  Ι.Αφεντούλης, Νικ.Γιαννάς,

Σ. Διακοσταματίου, Δ. Ζανεττούλλης,  Ε. Καζούλης, Σ.Καλαθενός, Ι.Κορωναίος,

Μ.Παλαιολόγου , Α.Πάλλας, Γ.Πόκκιας,  Μ. Σταυρής, Δ. Καρατζιάς, Μ. Καφετζής,

Μ.Χριστοδούλου, Δ.Ιωσήφ-Γραμματέας Δ.Σ, Π.Προυσάλογλου και Αικ.Μπλιά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την υπ’αριθ. 15/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά στην  

 έγκριση  της  πληρωμής  των  μισθοδοσιών  των  υπαλλήλων  Ιδιωτικού  Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)  που απασχολούνται στο  πρόγραμμα Βοήθεια στο
Σπίτι  Δήμου  Ρόδου από  ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ και  όταν  περιέλθει  η  σχετική
οικονομική  ενίσχυση  στο  Δήμο,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  προαναφερθείσες
δαπάνες έχουν καλυφθεί από ιδίους πόρους, να αναπληρώνονται τα έσοδα αυτά
κατά  το  μέρος  της  διενεργηθείσας  δαπάνης,  τηρώντας  τις  κείμενες  περί
αναμορφώσεων του προϋπολογισμού διατάξεις.

 έγκριση της  πληρωμής  μισθοδοσιών  υπαλλήλων  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου
Χρόνου (ΙΔΟΧ) που απασχολούνται  στα προγράμματα: ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου
και  Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Ρόδου  με  παράρτημα  Ρομά, κατά
προτεραιότητα από τη χρηματοδότηση και μόνον ελλείψει αυτής, από ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ, και όταν περιέλθει η σχετική οικονομική ενίσχυση στο Δήμο, υπό την
προϋπόθεση ότι οι προαναφερθείσες δαπάνες έχουν καλυφθεί από ιδίους πόρους,
να αναπληρώνονται τα έσοδα αυτά κατά το μέρος της διενεργηθείσας δαπάνης,
τηρώντας τις κείμενες περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού διατάξεις. 
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Κάθε άλλη δαπάνη λειτουργίας θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο από τα
καταβληθέντα ποσά της χρηματοδότησης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ
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