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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  30/3/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2017    Αριθ. Απόφασης: 267 /2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 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. 2/21625/24-3- 
2017 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 

24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος, 

27. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

 29.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  
Αντιδήμαρχος 

32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

   

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. . ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 
(δικ/νη) 

6. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
(δικ/νος) 

 
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)  
 

5. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)  
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Η Πρόδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα Μ.Παπαβασιλείου  
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της 
λειτουργίας Κυριακές και αργίες του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 14/21615/2017.  
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ε.Μανδρακός, έθεσε υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αριθ. Πρωτ. 14/21615/2017 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας, η οποία έχει ως εξής:  
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Στο δήμο μας από τις 7 Αυγούστου 2013 λειτουργεί Ξενώνας Φιλοξενίας 
Γυναικών Θυμάτων Βίας. Ο Ξενώνας έχει ως σκοπό  την παροχή ασφαλούς 
διαμονήςστις γυναίκες και τα παιδιά τους που έχουν υποστεί σωματική, 
ψυχολογική, σεξουαλική κακοποίηση ή οικονομική υστέρηση. Παρέχει 
στήριξη για την αντιμετώπιση των τραυματικών εμπειριών τους, 
προκειμένου να θέσουν ένα τέλος στη βία, να επανακτήσουν αυτοσεβασμό 
και να θέσουν τις βάσεις για μια ανεξάρτητη ζωή. 

Γίνονται δεκτές γυναίκες θύματα βίας ή γυναίκες που έχουν δεχθεί 
πολλαπλές διακρίσεις ανεξαρτήτου εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας και 
νομικής υπόστασης (θύματα εμπορίας ανθρώπων – trafficking, γυναίκες 
πρόσφυγες, άπορες, μακροχρόνια άνεργες, μετανάστριες κτλ). Δεν τίθεται 
περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των θυμάτων προκειμένου 
να φιλοξενηθούν στον Ξενώνα. Η φιλοξενία μπορεί να διαρκέσει έως και 
τρεις μήνες. 

Ο Ξενώνας λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο, παρέχοντας στις γυναίκες και στα παιδιά τους στέγη, 
προστασία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Επίσης, παρέχει πληροφόρηση των 
γυναικών για τα δικαιώματά τους, για κοινωνικές παροχές που μπορούν να 
αξιοποιήσουν και διευκολύνει την πρόσβασή τους σε φορείς προώθησης 
στην απασχόληση, εκπαίδευση, κατάρτιση, υγεία και πρόνοια.  

Στη νέα προγραμματική περίοδο ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών συνεχίζει 
τη χρηματοδότησή του από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την 
περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2015 έως 30 Νοεμβρίου 2018 με συνολικό 
προϋπολογισμό 552.000€ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 1261/24.3.2016 
απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:6ΠΠΣ7ΛΞ-6ΙΘ) 
και την υπ΄αριθμ. 301/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Ρόδου (ΑΔΑ:6ΣΡΞΩ1Ρ-5ΛΗ) για την ομόφωνη υλοποίηση του 
προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 
Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5000568 

Για την ομαλή λειτουργία του και τη διασφάλιση των γυναικών έχουν 
προσληφθεί φύλακες που φυλάσσουν σε εικοσιτετράωρη βάση τον 
Ξενώνα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007, με απόφαση του 
οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων 
Δημοτικών Συμβουλίων μπορεί οποτεδήποτε:  
 
α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας 
κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή,εφόσον 
επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και 
της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας και  
β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες 
κλάδου, ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και τοΣάββατο, εφόσον 
τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως τηςλειτουργίας ή εργασίας τους, 
καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 3584/2007, μπορεί να καθιερωθεί 
το καθημερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυκτερινές ώρες, 
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όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και τη 
μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Με την ίδια ως άνω διαδικασία και 
εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της 
υπηρεσίας ή εργασίας, μπορεί να ορίζεται για όλο ή μέρος του προσωπικού 
ότι θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3584/2007, η καθιέρωση εργασίας με 
αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται 
μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων 
υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα. 
 
Με την παράγραφο 1 της εγκυκλίου 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016, παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
ν.4035/2016 (ΦΕΚ 176/Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του 
ν.3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» για την έγκριση 
υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού απαιτείται απόφαση του καθ' 
ύλη αρμόδιου Υπουργού. Στην απόφαση αυτή θα πρέπει να αναφέρονται 
σαφώς συγκεκριμένα στοιχεία που να δικαιολογούν την παροχή εργασίας 
πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός 
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
τους, μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων.  
 
Με την παράγραφο 2 καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων 
που απασχολούνται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας με 
τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ως εξής: 
Α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το σαράντα τοις εκατό 
(40%) του ωρομισθίου. 
Β) Για  εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου. 
 
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης 
στα διευθυντικά στελέχη των Υπηρεσιών, όπως οι προϊστάμενοι 
Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων. Τα ανωτέρω ισχύουν με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 
107/τ.Α') και της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ 
180/τ.Α') προκειμένου περί υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, 
αντίστοιχα. Δηλαδή, για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού 
αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης έγκρισης υπερωριακής 
απασχόλησης καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, είναι ο οικείος Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 οι 
αποφάσεις που εκδίδονται για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και 
εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα 
δικαιολογητικά για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, 
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Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθορίζονται από την 
υπ΄αριθμ 2/1757/0026 απόφαση (ΦΕΚ17/τ. Β/12-1-2017).  
 
Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί η ήρεμη διαβίωση των 
γυναικών, η αποφυγή ενοχλήσεων/ απειλών ως φυσική παρουσία από τους 
θύτες και πρόληψη έκτατων καταστάσεων ως προς θέματα υγείας 
(μεταφορά προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας) στον Ξενώνα ζητείται:  
 
Α) Η καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας Κυριακές 
και αργίες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων Βίας  του Δήμου 
Ρόδου. 
Β) Η έγκριση για αμοιβή εργασίας κατά τις νυχτερινές εργασίμων ημερών 
καθώς επίσης και κατά τις νυχτερινές και ημερήσιες Κυριακών και 
εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας. 
 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 
9.000,00€ περίπου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017-31/12/2017 
σύνολο 4.100 ώρες (2.400ώρες νυχτερινών και 1.700ώρες Κυριακών και 
εξαιρέσιμων) για το προσωπικό (3 φύλακες του Ξενώνα) με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 
του Δήμου που θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 60-7341.0008. 
 

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

σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος, ο 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι.Περδίκης , ο Γραμματέας του Δ.Σ. 

κ. Α.Γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης και 

Μ.Δράκος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 
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, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα. 
2. Εγκρίνει την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας 

Κυριακές και αργίες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων Βίας του 
Δήμου Ρόδου. 

3. Την έγκριση για  αμοιβή εργασίας κατά τις νυχτερινές εργασίμων ημερών 
καθώς επίσης και κατά τις νυχτερινές και ημερήσιες Κυριακών και 
εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας. 
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 
9.000,00€ περίπου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017-31/12/2017 
σύνολο 4.100 ώρες (2.400ώρες νυχτερινών και 1.700ώρες Κυριακών και 
εξαιρέσιμων) για το προσωπικό (3 φύλακες του Ξενώνα) με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 
του Δήμου που θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 60-7341.0008. 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 


