
 

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

 
Της από  25/5/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017    Αριθ. Απόφασης: 363/2017 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25 Μαϊου 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. 
2/37228/19.5.2017 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 του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

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

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   



15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος  και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
 

Θ Ε Μ Α 3.3: Έγκριση της αρ.198/2017 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την αποδοχή ή μη της 
δωρεάς εφαρμογής (της dingo Marketing Team IKE) από το 
Σωματείο Αυτοκινήτων Ρόδου σχετικά με την ενημέρωση 
κλήσεων της Ελεγχόμενης Στάθμευσης από το Δήμο μας προς 
τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και την 
άμεση πληρωμή τους από αυτούς. 



 
 
 O Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα 
θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.198/2017 Απόφαση της Ο.Ε για το 
θέμα, η οποία έχει ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με 
αριθμ. πρωτ. 2/30590/27-04-2017, ως κατωτέρω: 
 
«ΘΕΜΑ: Αποδοχή εφαρμογής (της dingo Marketing Team IKE) από το 
Σωματείο Ενοικιαστών Αυτοκινήτων Ρόδου σχετικά με την  ενημέρωση 
κλήσεων της Ελεγχόμενης Στάθμευσης  και την άμεση πληρωμή τους στο  
Δήμο μας. 
ΣΧΕΤ: Έγγραφο 2/29935/25/4/2017 Σωματείου Ενοικιαζόμενων 
Αυτοκινήτων   Ρόδου  
  
              Σας διαβιβάζουμε το υπ΄αρ.29935/25/4/2017 έγγραφο του 
Σωματείου Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων Ρόδου και παρακαλούμε σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ.1 εδάφιο Η του Ν.3852/2010 για  την αποδοχή ή μη 
της δωρεάς εφαρμογής (της dingo Marketing Team IKE) σχετικά  με την  
ενημέρωση κλήσεων της Ελεγχόμενης Στάθμευσης από το Δήμο μας προς 
τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων   και την άμεση πληρωμή 
τους από αυτούς.  
  Για το ιστορικό της υπόθεσης σας γνωρίζουμε αναλυτικά τα κάτωθι:   

� Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. άρθρο 347& 11, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 15 του 
Ν.3534/23/2/2007 «Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από το 
αρμόδιο αστυνομικό όργανο παράβασης των διατάξεων στάθμευσης 
από όχημα που ανήκει σε εταιρεία ενοικίασης ή χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και ο οδηγός απουσιάζει, ως παραβάτης λογίζεται ο 
μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο»       

�  Σύμφωνα με την εγκύκλιο 46/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Οι Ό.Τ.Α. θα πρέπει να ζητούν από τις επιχειρήσεις (RENT-CAR)  
την προσκόμιση αντιγράφου της σύμβασης μίσθωσης συνοδευόμενο 
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπου θα 
βεβαιώνεται η πιστότητα των στοιχείων της σύμβασης. Επισημαίνεται 
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της 
υπ΄αριθμ.514170/64/1995 (ΦΕΚ 389 Β΄) Απόφασης των Υπουργών 
Τουρισμού και Μεταφορών & Επικοινωνιών, για την εκμίσθωση των 
αυτοκινήτων απαιτείται η σύναψη έγγραφης σύμβασης με το 
μισθωτή (τουλάχιστο εις διπλούν), στην οποία, μεταξύ άλλων, 
καταχωρούνται η διάρκεια της μίσθωσης καθώς και τα πλήρη 
στοιχεία ταυτότητας του μισθωτή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
μητρώνυμο,  χρονολογία γέννησης, τόπος κατοικίας ή διαμονής, 
επάγγελμα, τηλέφωνο , αριθμός δελτίου ταυτότητας και εκδούσα 
Αρχή ή αριθμός διαβατηρίου και  Υπηρεσία της χώρας εκδόσεως), 
που λαμβάνον από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το διαβατήριο 
ή και άλλο επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο, όταν πρόκειται περί 
αλλοδαπού μισθωτή»                    

� Σχετικά με την βεβαίωση οφειλών στις Δ.Ο.Υ σε βάρος οφειλετών, 
κατοίκων εξωτερικού ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις του 
άρθρου 56 του Π.Δ.. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) και της υπ΄ αριθμό  ΠΟΛ 



1072/5/5/2006. «Το τμήμα Εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αφού 
διαπιστώσει ότι ο χρηματικός κατάλογος αναγράφει τα πλήρη 
στοιχεία του οφειλέτη που απαιτούνται για την χορήγηση ΑΦΜ θα  
τον διαβιβάζει στο τμήμα Μητρώου το οποίο αφού συμπληρώσει το 
έντυπο Μ1 «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ /Μεταβολής ατομικών 
στοιχείων », Προβαίνει στην οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ.»      

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν αντιβαίνουν στην 
προστασία των προσωπικών δεδομένων διότι η «Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» με την υπ΄αρ.1/2006 Απόφαση της 
έκρινε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να 
διαβιβάζει στους ΟΤΑ  α΄ βαθμού τα δεδομένα που προβλέπονται από το 
άρθρο 55 του ΠΔ 16/1989 για τους κατόχους των αυτοκινήτων στους 
οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο. 

 Με το υπ΄αρ. 2/20700/21/3/2017 έγγραφο του τμήματος μας 
ενημερώσαμε το Σωματείο των RENT-CAR  για τα ανωτέρω. 

Το σωματείο των Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων   Ρόδου με το 
Διοικητικό τους Συμβούλιο με τον Πρόεδρο τους κ. Γιαννά  Στέργο 
ανταποκρίθηκε άμεσα.  

� Μας διαβιβάζονται συνεχώς τα email  των επιχειρήσεων. 
� Προτίθεται να δωρίσει στο Δήμο μας  σκάνερ ώστε να σκανάρονται 

όλες οι κλήσεις και με τo email η ελεγχόμενη στάθμευση να 
διαβιβάζει στην  αντίστοιχη επιχείρηση την κλήση  όπου ο ιδιοκτήτης 
θα καθιστά στον μισθωτή-  την υποχρέωση της πληρωμής του 
προστίμου.  

� Με την νέα εφαρμογή έκαστος υπάλληλος της ελεγχόμενης 
στάθμευσης με τη χρήση κινητού τηλεφώνου με σύνδεση στο 
διαδίκτυο, αφού βεβαιώσει την κλήση εντύπως, ενημερώνει την 
εφαρμογή για τα παρακάτω στοιχεία:  

• Φωτογραφία του αυτοκινήτου που έχει τελέσει την παράβαση  
• Αριθμός πινακίδων 
• Αριθμός κλήσης ( ώστε να είναι εύκολη η αποπληρωμή  
• Ποσό κλήσης  
• Ημέρα και ώρα βεβαίωσης παράβασης  
• Τοποθεσία του αυτοκινήτου στο χάρτη. 

            Ύστερα από τα ανωτέρω και πάντα με γνώμονα την καλή 
συνεργασία με τους δημότες μας και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ μας 
καθώς και την καλή οργάνωση της ελεγχόμενης στάθμευσης και γενικά του 
Τμήματος Προσόδων παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 
Σάββα και της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου 

Παρασκευής) 
 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
• Την, υπ’ αρ. 2/30590/27-04-2017, εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, της 

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  
• Την υπ΄ αριθμ. 29935/25.04.2017 πρόταση συνεργασίας του Σωματείου 

Ενοικιαστών Αυτοκινήτων Ρόδου, 
• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 



Α. Εγκρίνει την  αποδοχή της δωρεάς εφαρμογής (της dingo Marketing 
Team IKE) σχετικά  με την  ενημέρωση κλήσεων της Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης από το Δήμο μας προς τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων 
αυτοκινήτων και την άμεση πληρωμή των κλήσεων από αυτούς.  
 
Β. Διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση και λήψη 
απόφασης. 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 198/2017  
 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρων 65 ,72 παρ.1 εδαφιο Η του 
Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Οι Δημοτικές Σύμβουλοι κα Σ.Σαρρή-Υψηλάντη και κα Ε.Ατσίδη 

ήταν απούσες από τη λήψη απόφασης για το θέμα.  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
 Εγκρίνει την υπ’αριθ.198/2.5.2017 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την αποδοχή της δωρεάς 
εφαρμογής (της dingo Marketing Team IKE) σχετικά  με την  
ενημέρωση κλήσεων της Ελεγχόμενης Στάθμευσης από το Δήμο μας 
προς τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και την άμεση 
πληρωμή των κλήσεων από αυτούς. 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


