
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  13/3/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2017    Αριθ. Απόφασης: 154/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  13 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
13.30 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.2/17262/9-3-2016 
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 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

   

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 28.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 30.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

  

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 



   

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  

19.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος, (δικ/νος) 

7. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 

 
2. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήμαρχος, (δικ/νη) 

8. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» (δικ/νος) 
 

3. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ (δικ/νος) 9.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, 
(δικ/νος) 
 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος) 10.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ(δικ/νος) 
 

5.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 11. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, (δικ/νος) 

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Ο Νομικός Σύμβουλος Δ.Ρ κ.Εμ.Στάγκας 
• Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς 
• Ο Πρόδρος της Δ.Κ.Αρχαγγέλου Α.Αργυρού και  
• Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.Δαματριάς κ.Μ.Πηδιάκης 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 
Θ Ε Μ Α 4ο : Συμπλήρωση της αρ. 133/2014 Απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά « Ίδρυση Εθελοντικού 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Τοπική Κοινότητα Σαλάκου 



της Δ.Ε. Καμείρου» και εξασφάλιση ετήσιας χρηματοδότησης.
  
 Το ανωτέρω θέμα προτάσσεται των θεμάτων της Η/Δ με 
σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.  
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Πάλλας  εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη 
του σώματος την  αρ. πρωτ. 2/17985/13-03-2017 εισήγηση του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, η οποία έχει ως εξής: 
 
Με την υπ. αρ. 133/4-3-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Τοπική Κοινότητα 
Σαλάκου της Δ.Ε. Καμείρου» αποφασίστηκε η «ίδρυση Εθελοντικού 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Τοπική Κοινότητα Σαλάκου της Δ.Ε. 
Καμείρου». Στο εισηγητικό μέρος αναφέρεται ότι ο Δήμος θα διαθέσει τις 
κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις για το Εθελοντικό Κλιμάκιο και για το 
λόγο αυτό «δύναται να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις και οι χώροι του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Σαλάκου στην πλατεία Σαλάκου». 
Κατά τη διαδικασία έγκρισης του Εθελοντικού Κλιμακίου από την 
Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ζητούνται, μεταξύ άλλων, διευκρινήσεις περί του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου εγκατάστασης και της 
χρηματοδότησης του Κλιμακίου. Για το 2016 με την υπ. αρ. 720/19-9-
2016 απόφαση του Δ.Σ. περί «κατανομή της ΣΑΤΑ για  οργάνωση του Δ. 
Ρόδου σε θέματα πυροπροστασίας» προβλέφθηκε για το 2016 ποσό 5.000 
ευρώ για «Ενίσχυση Εθελοντικών Δράσεων για τα πυροσβεστικά κλιμάκια 
Έμπωνας και Σαλάκου». Ανάλογη δέσμευση απαιτείται για το 2017 καθώς 
και τα επόμενα έτη. Τέλος ζητείται απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
προμήθειας ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για τους νέους 
εθελοντές, όπως άλλωστε έγινε εφέτος στις 3 Μαρτίου 2017, κατά την 
παράδοση σχετικού εξοπλισμού. 
 
 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  
 

1) Τη συμπλήρωση της Υπ.αρ.133/4-3-2014 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με τον όρο: «Για τη στέγαση και χρήση ως έδρα 

διοίκησης και επιχειρήσεων του Εθελοντικού Πυροσβεστικού 

Κλιμακίου στην Τοπική Κοινότητα Σαλάκου της Δ.Ε. Καμείρου του 

Δήμου Ρόδου, παραχωρούνται οι χώροι του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Σαλάκου στην πλατεία Σαλάκου» 

2) Τη δέσμευση του Δήμου Ρόδου ότι, όπως για το έτος 2016, το έτος 

2017 καθώς και τα επόμενα έτη θα προβλέπεται στις κατανομές των 

ποσών που λαμβάνει ο Δήμος Ρόδου από ΣΑΤΑ ή άλλες κρατικές 

επιχορηγήσεις για θέματα πυροπροστασίας, διάθεση ποσού 

τουλάχιστον 5.000 ευρώ ετησίως, στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό 

εξόδου (Δαπάνες Ενίσχυσης Εθελοντικών δράσεων για τα 

πυροσβεστικά κλιμάκια Έμπωνας και Σαλάκου με ΚΑΕ 70-6474.0001 

όσο αφορά στο έτος 2017) σύμφωνα με την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού κάθε έτους, για την ενίσχυση των εθελοντικών 

δράσεων των πυροσβεστικών κλιμακίων Έμπωνας και Σαλάκου. 



3) Ανάληψη Υποχρέωσης εκ μέρους του Δήμου Ρόδου για την 

προμήθεια ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για τους νέους 

εθελοντές. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο 4.1 που είναι συμπλήρωση μιας απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου στην Τοπική Κοινότητα Σαλάκου της Δημοτικής Ενότητας 
Καμείρου και εξασφάλιση της ετήσιας χρηματοδότησης».  
Μια απλή ενημέρωση κύριε Πάλλα για ένα λεπτό.  

 
ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ : Σε ότι αφορά τα δύο εθελοντικά κλιμάκια Έμπωνας 
και Σαλάκου στην απόφαση που είχαμε πάρει δεν την είχαμε διατυπώσει 
σωστά.  
Δηλαδή βάλαμε το δύναται για τη χρήση του χώρου ενώ το παραχωρούμε 
κατά χρήση, ούτως ώστε να μπορεί η εθελοντική ομάδα αυτή να είναι 
νόμιμα στεγασμένη.  
Τυπικό είναι το θέμα και νομίζω ότι πρέπει να το ψηφίσουμε. Το θέμα για 
τον προϋπολογισμό είναι για την προμήθεια υλικού που θα χρησιμοποιούν 
τα δύο εθελοντικά κλιμάκια.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία κ. Αντιδήμαρχε. Να ρωτήσω για το θέμα αυτό,          
κ. Καρίκη; 

 
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ : Εμείς ναι. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χατζηευθυμίου. 
 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Κύριε Πρόεδρε θεωρώ ότι δεν είναι σωστά 
διατυπωμένη η πρόταση. Θεωρώ ότι θα είναι μια πρόταση η παραχώρηση 
του χώρου, ένα, δεύτερον αγορά εξοπλισμού. Το να λέμε ότι είναι 
εθελοντική ομάδα και εξασφάλιση χρηματοδότησης δημιουργεί άλλους 
συνειρμούς.  
Θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει να είναι δύο ξεχωριστές αποφάσεις. Ας 
γίνει 4.1 – 4.2. Δεν θα περάσει έτσι. Δεν θα περάσει από τον Επίτροπο. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σύμφωνοι αλλά επειδή δόθηκαν οι διευκρινήσεις από τον κ. 
Πάλλα νομίζω ότι επί της ουσίας… 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δώστε μου ένα λεπτό. Έχω μιλήσει με τον Διοικητή της 
Πυροσβεστικής, αυτό το έγγραφο που εστάλη ήταν από τα Κεντρικά 
προκειμένου να πιστοποιηθεί η εθελοντική ομάδα.  

Το ένα το δύναται είναι αυτονόητο θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχει η 
χρήση της στέγης, το δεύτερο επειδή κάθε χρόνο από την χρηματοδότηση 
που έρχεται για την Πολιτική Προστασία στα κλιμάκια τα αναγνωρισμένα 
γίνεται μια κατανομή, όχι χρηματική, παίρνουν προμήθεια υλικού, είτε 
μέσων πυρόσβεσης, είτε οτιδήποτε και ήθελαν λοιπόν να πούμε σαν να μην 
ξέρουν στα Υπουργεία ότι εμείς πάνω από ένα χρόνο δεν μπορούμε. 
Είπα λοιπόν στον Διοικητή ότι σε κάθε ετήσια χρηματοδότηση του Δήμου 
για λόγους Πολιτικής Προστασίας είναι ένας εκ των φορέων που θα παίρνει 
αναλογικά το υλικό.  
Καλές και οι δύο παρατηρήσεις να το φροντίσουμε στη σύνταξη της 
απόφασης, δεν έχει να περάσει από κανένα Επίτροπο, απλώς θα το πάρουν 
και θα πάει στα Κεντρικά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να 



πάρει την πιστοποίηση το Κλιμάκιο.  
Και μακάρι να αποκτήσουμε και σε κάθε χωριό ένα τέτοιο πιστοποιημένο 
Κλιμάκιο, γιατί ξέρετε αυτοί εκπαιδεύονται από την Πυροσβεστική, 
συνεπικουρούν αντίστροφα την Πυροσβεστική και ταυτόχρονα μπορούν να 
αξιοποιούν κατά τη δράση τους και μαζί με τους άντρες της Πυροσβεστικής 
και τα δημόσια μέσα πλην αυτών που δίνει ο Δήμος την κατανομή που 
κάνει σε μέσα πυρόσβεσης.  
Αλλά να προσέξουμε την διατύπωση της απόφασης σε συνεννόηση με τον 
Διοικητή της Πυροσβεστικής. 

 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ : Εφόσον η διατύπωση είναι έτσι όπως είπαμε 
ψηφίζω θετικά διαφορετικά παρών. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σε συνεννόηση με τον Διοικητή της Πυροσβεστικής το 
διατακτικό στα πλαίσια του πνεύματος της απόφασης του Δήμου. Δεν έχει 
χρηματοδότηση ξεχωριστή. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Παναή;  

 
ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Η ψήφος μας είναι θετική με τις επιφυλάξεις που 
ήδη έχει διατυπώσει ο κ. Χατζηευθυμίου. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αποδεκτές. Ομόφωνα. Συνεπώς ομόφωνα δεκτό και το 4.1.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ γιατί δεν είδα την εισήγηση της Υπηρεσίας λόγω της 
πίεσης των ημερών, γιατί εγώ μίλησα με τον Διοικητή της Πυροσβεστικής. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εν πάση περιπτώσει ομόφωνα δεκτό το 4.1 κύριε Παπουρά 

και κυρία Μπιλλιά; Ομοφώνως λοιπόν.  
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Περδίκης και Α. Σπανός-

Παπαγιάννης 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   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1) Εγκρίνει τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 133/4-3-2014 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τον όρο: «Για τη στέγαση 

και χρήση ως έδρα διοίκησης και επιχειρήσεων του Εθελοντικού 

Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Τοπική Κοινότητα Σαλάκου της Δ.Ε. 

Καμείρου του Δήμου Ρόδου, παραχωρούνται οι χώροι του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Σαλάκου στην πλατεία Σαλάκου» 



2) Εγκρίνει τη δέσμευση του Δήμου Ρόδου ότι, όπως για το έτος 

2016, το έτος 2017 καθώς και τα επόμενα έτη θα προβλέπεται στις 

κατανομές των ποσών που λαμβάνει ο Δήμος Ρόδου από ΣΑΤΑ ή 

άλλες κρατικές επιχορηγήσεις για θέματα πυροπροστασίας, διάθεση 

ποσού τουλάχιστον 5.000 ευρώ ετησίως, στον αντίστοιχο κωδικό 

αριθμό εξόδου (Δαπάνες Ενίσχυσης Εθελοντικών δράσεων για τα 

πυροσβεστικά κλιμάκια Έμπωνας και Σαλάκου με ΚΑΕ 70-6474.0001 

όσον αφορά στο έτος 2017) σύμφωνα με την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού κάθε έτους, για την ενίσχυση των εθελοντικών 

δράσεων των πυροσβεστικών κλιμακίων Έμπωνας και Σαλάκου. 

3) Εγκρίνει την ανάληψη Υποχρέωσης εκ μέρους του Δήμου 

Ρόδου για την προμήθεια ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για 

τους νέους εθελοντές. 

 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 
 
 

 

 

 

 
 
                                


