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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  17/2/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017    Αριθ. Απόφασης: 66/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/10392/13-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος) 

17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

(δικ/νος) 

18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

19.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

20.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

22.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

25.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

26.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 
 

6. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (δικ/νος) 

 
2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)  

 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος) 10.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας(δικ/νος) 
 

4.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 11.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(δικ/νη) 
 

5.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ(δικ/νος) 
 

12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 2.1 και 4.21. προτάχθηκαν και 
συζητήθηκαν στην αρχή της Συνεδρίασης. 
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης και ο Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς προσήλθαν κατά την διάρκεια της 
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Ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους, 
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους. 
 
Θ Ε Μ Α 1.3 : Έγκριση της αρ.464/2016 Απόφασης Ο.Ε που 
αφορά  λήψη απόφασης για την εγκατάσταση μηχανημάτων 
POS  στο Ταμείο του Δήμου Ρόδου. 
 
 Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα 
θέτει υπόψη την αρ.464/2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
η οποία έχει ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος κ.Σ.Διακοσταματίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
αφού προηγήθηκε σύντομη γενική ενημέρωσή του προς τα μέλη της 
Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη δέκα (10) κατ’ επειγόντων θεμάτων, για 
τα οποία η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, 
δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, 
να αποδεχθεί την ένταξη τους και τη  συζήτησή τους, πριν από την έναρξη 
της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, σχετικές 
αποφάσεις. 

1) Το 1ο θέμα (1ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
λήψη απόφασης για την παροχή εντολής στον Νομικό Σύμβουλο του 
Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο, για παράσταση στο 
Συμβούλιο Επικρατείας στις 8-12-2016 και άδεια μετάβασης του στην 
Αθήνα για τη συζήτηση της από 18-5-2015 και με αριθμό κατάθεσης 
στο ΣτΕ 1406/2015 έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Αργυρού 
Χρήστου του Σάββα και της με αριθμό 2809/2014 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ως επίσης και ανάληψη της σχετικής 
δαπάνης. 

2) Το 2ο θέμα (2ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
λήψη  απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της Ηλιάνας 
Αλβανού και άλλων 138 εργαζόμενων της πρώην ΔΕΚΡ και κατά της 
με αριθμό 40/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

3) Το 3ο θέμα (3ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
λήψη απόφασης για  την άσκηση ή μη έφεσης κατά του Τσαμπίκου 
Αγγουρά και άλλων 168 εργαζόμενων της πρώην ΔΕΚΡ και κατά της 
με αριθμό 42/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

4) Το 4ο θέμα (4ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της Ειρήνης 
Μαλανδράκη και άλλων 2 εργαζόμενων της πρώην ΔΕΚΡ και κατά 
της με αριθμό 43/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

5) Το 5ο θέμα (5ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά του Τσαμπίκου 
Αγγουρά και άλλων 168 εργαζόμενων της πρώην ΔΕΚΡ και κατά της 
με αριθμό 44/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

6) Το 6ο θέμα (6ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της Ειρήνης 
Μαλανδράκη και άλλων 2 εργαζόμενων της πρώην ΔΕΚΡ και κατά 
της με αριθμό 45/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου.  

7) Το 7ο θέμα (7ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
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λήψη απόφασης περί Έγκρισης πρακτικού για τον ορισμό μελών 
επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του 
διαγωνισμού για την αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, 
σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή-κλαδοκοπή 
(μηχανική και χειρονακτική), αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου, καθώς και τον ορισμό 
μελών επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών του ίδιου 
διαγωνισμού. 

8) Το 8ο θέμα (8ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
λήψη απόφασης περί ορισμού υπολόγου - υπαλλήλου διαχείρισης 
Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 27.503,63€ για τις 
ανάγκες παραλλαγής εναέριου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο Φαληράκι 
Δ.Ε. Καλλιθέας. (Υπόλογος – υπάλληλος Λουκά Σεβαστή). 

9) Το 9ο θέμα (9ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη 
λήψη απόφασης για νομική εκπροσώπηση αιρετών κ. 
Διακοσταματίου, κ. Καλοπίτα, κ. Πετράκη από τον Νομικό Σύμβουλο 
του Δήμου κ. Γιαννακό. 

10) Το 10ο θέμα (10ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται 
στη λήψη απόφασης για την εγκατάσταση μηχανημάτων POS στο 
ταμείο του Δήμου Ρόδου. 

  Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  
ώστε να ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη 
κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές 
αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 
 
       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρεται προφορικά στην αναγκαιότητα 
για την εγκατάσταση τερματικών συσκευών (POS) στην ταμειακή 
υπηρεσία του Δήμου Ρόδου για να αποδέχεται συναλλαγές με χρήση 
καρτών πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών, με στόχο  
τη αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, από την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος (ΕΤΕ). 
 
    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
• την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.Διακοσταματίου Σάββα 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 
 Εγκρίνει την τοποθέτηση-εγκατάσταση τερματικών συσκευών (POS) 
με στόχο την αποτελεσματική και ασφαλή εξυπηρέτηση των αναγκών του 
Δήμου μας για τη διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής, από 
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος, 

 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

κ.Κ.Πότσος, ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ..Α.Παπουράς  
ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Εγκρίνει την τοποθέτηση-εγκατάσταση τερματικών συσκευών 
(POS) με στόχο την αποτελεσματική και ασφαλή εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Δήμου μας για τη διαχείριση συναλλαγών με χρήση 
καρτών πληρωμής, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


