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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της από 31/05/2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου
Αριθ. Πρακτικού: 15/31-05-2021

Αριθ. Απόφασης: 92/2021 Ο.Ε

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαΐου του 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 το
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση
στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, 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» και την
εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου
Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/25086/27.05.2021 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
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
2.ΒΥΡΙΝΗΣ
Αντιδήμαρχος
3.ΔΡΑΚΟΣ
Αντιδήμαρχος

- 27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
Επικεφαλής
παράταξης
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΦΩΤΙΟΣ«ΡΟΔΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντιδήμαρχος
5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Αντιδήμαρχος
6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιδήμαρχος
7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

- 29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

- 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- 32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
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-Αντιδήμαρχος
10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αντιδήμαρχος

33.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13.ΠΑΤΣΑΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 34.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑντιδήμαρχος
Επικεφαλής
παράταξης
«ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ»
14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
35. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας
Δ.Σ
15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
36.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
37.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΠρόεδρος Δ.Σ.
18.ΣΠΑΝΟΣ–
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος
19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντιδήμαρχος
21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος
22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιδήμαρχος
23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Αντιδήμαρχος
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

-

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΠΟΤΣΟΣ
ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΡΟΔΟΥ»
2.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
4.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
6.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣΑντιπρόεδρος Δ.Σ.

7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

8. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
11.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου,
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49)
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται
οι τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Θ Ε Μ Α 1ο εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού
Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή.
Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου εισηγούμενη το θέμα,
θέτει υπόψη του Σώματος εισήγηση η οποία έχει ως εξής:
Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή 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 N. 4555/18).
Επιπλέον όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 μετά και την τελευταία
την τροποποίηση του από την παρ. 1 άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
2. Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που
λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα
της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι
αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται
με απόλυτη πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω
αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 ο νομοθέτης
τροποποίησε την περίπτωση θ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
μεταβιβάζοντας στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των Προγραμματικών Συμβάσεων
του άρθρου 100 του Ν. 3852/10: «θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη
κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν.
4412/2016.»
Η σύναψη Προγραμματικών συμβάσεων κατά το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 αποτελεί ένα
βασικό και χρήσιμο εργαλείο της αυτοδιοίκησης προκειμένου να συνεργάζεται με τους
προβλεπόμενους από τη διάταξη 100 φορείς με στόχο την βέλτιστη εκτέλεση της
αποστολής

τους.

Εφάμιλλες

με

τις

προγραμματικές

συμβάσεις

και

οι

συμβάσεις

Διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των
φορέων

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Οι

προγραμματικές

συμβάσεις

και

οι

διαδημοτικές/διαβαθμιδικές σχεδόν ταυτίζονται ως προς τον τύπο και την διατύπωσή τους
καθώς και τον έλεγχό τους.
Από τη στιγμή που ένας πιο ευρύς, ως προς τους επιλέξιμους φορείς, τύπος συμβάσεων
όπως είναι οι Προγραμματικές, εγκρίνονται κατά το νομοθέτη από την Οικονομική
Επιτροπή, κρίνοντας το όργανο ικανό για αυτήν την άσκηση της αρμοδιότητας, ομοίως δεν
το όργανο θα μπορούσε να εκτελέσει και την αρμοδιότητα έγκρισης των συμβάσεων του
άρθρου 99.
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Δεδομένου ότι υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες για την υποβολή και εκτέλεση έργων που
λόγω των χρονοδιαγραμμάτων τους αλλά και των συνθηκών επιτάσσουν την άμεση
συνεργασία

Δήμου

και

Περιφέρειας

επ’

ωφελεία

του

Δήμου

καθώς

μπορούν

να

χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια και να δημοπρατηθούν και να εκτελεστούν επίσης
από την Περιφέρεια λόγω ειδικότερης τεχνογνωσίας και λόγω κλίμακας, κρίνεται χρήσιμο
να μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα έγκρισης διαβαθμιδικών-διαδημοτικών συνεργασιών στην
Οικονομική Επιτροπή που αποτελεί ένα όργανο πιο ευέλικτο στη λειτουργία του και με πολύ
τακτικότερη συχνότητα συνεδριάσεων, όπως συμβαίνει και με τις προγραμματικές.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στο σώμα
Τη μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, της αρμοδιότητας έγκρισης
Διαδημοτικών – Διαβαθμιδικών συμβάσεων του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 η οποία είναι
και κατά το νόμο αρμόδια για την έγκριση των σχεδόν όμοιων Προγραμματικών
συμβάσεων.
Για το περιεχόμενο της ανωτέρω εισήγησης, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου
γνωμοδοτεί θετικά συμβάλλοντας και στη σύνταξή της .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

κ. Μιχαήλ Σοκορέλος,

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:







Την εισήγηση του θέματος από την Γενική Γραμματέα και τη Νομική Υπηρεσία,
Τον χαρακτηρισμό του θέματος ως «κατεπείγον» σύμφωνα με την υπ’αριθ.91/2021
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α: 9ΩΠΖΩ1Ρ-ΩΗΚ),
Την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για το συγκεκριμένο θέμα,
τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβούλιου και
των μελών του Σώματος που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο
Πρακτικό της Συνεδρίασης,
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), του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 ,
Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα επτά
(37) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν:
«ΥΠΕΡ» είκοσι έξι (26), Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι τα μέλη της πλειοψηφίας και ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεώργιος Πόκκιας,
«ΚΑΤΑ» δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι τα παρόντα μέλη των παρατάξεων
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ » και «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
«ΠΑΡΩΝ» ένας (1) , ήτοι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σάββας Καραταπάνης.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Την έγκριση μεταβίβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ρόδου, της αρμοδιότητας έγκρισης Διαδημοτικών – Διαβαθμιδικών συμβάσεων
του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 η οποία είναι και κατά το νόμο αρμόδια για την έγκριση
των σχεδόν όμοιων Προγραμματικών συμβάσεων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΣΗΦ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ
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