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

 
Της από  28/04/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 06/28-04-2022    Αριθ. Απόφασης:  087/2022 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 28η Απριλίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 17:00 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης 

Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με 
το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του 
Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, και στην 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των Συλλογικών 
Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/20520/20.04.2022  
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 

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος   

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 31. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -
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Αντιδήμαρχος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
33. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 34. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος   

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

35. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
36.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 
Δ.Σ 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
37.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

Κ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
  

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
  

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
  

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

     

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

2.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

3.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (δικ/νος) 9.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 

5.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ 

11.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                        

κα Κυριακή Νικολαϊδου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ  (38), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
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Θ Ε Μ Α  6ο:  Έγκριση της υπ’ αριθ. 284/2022 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη 

δαπανών για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου 
Ρόδου, Βοήθεια στο Σπίτι και Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα 
Ρομά». 

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη των μελών 

του Σώματος την υπ’αριθ. 284/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 
ανωτέρω θέμα, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Αριθμός Απόφασης 284/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 05ο   

Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για κέντρο Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ρόδου Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά. (Εισήγηση με α/α 2124/06-04-2022 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας). 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης επί συνόλου τριάντα πέντε (35), ζητήθηκε να υποβάλουν τις 

απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την α/α 2124/06-04-2022 Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως 

εξής:         

 

ΘΕΜΑ: 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. Τον 

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 
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συνολικό προϋπολογισμό 1.700.000,00€ 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 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. 

Παρακαλούμε μετά την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής να παραπεμφθεί και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου για έγκριση. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με α/α 2124/06-04-2022 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, της 

εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 

    Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 16ης Τακτικής δια 

περιφοράς συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής, 

 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). 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020 και 643/69472/24-09-2021 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'). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) 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. 

Β) 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 
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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. 

Γ) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου 

και θα ληφθεί σχετική απόφαση. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 284/2022  

 

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’αρ. 284/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

 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, 

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη 
Κρητικού, για την «αποχή» από την ψηφοφορία των παρόντων μελών της 

παράταξης για το συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα 

οκτώ (38) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» τριάντα τέσσερις (34), ήτοι τα μέλη όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 
των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (34).  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

   

Εγκρίνει την υπ’αριθ. 284/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 
αφορά στην:   

Α) 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. 

Β) Έγκριση της πληρωμής των 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. 

 

                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                           ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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