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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  29/1/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2018    Αριθ. Απόφασης: 93/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  29 Ιανουαρίου 2018 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. 2/5263/25.1.2018 
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 

23.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

   

24 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
  

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 27. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

 
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

30. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-  
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Αντιδήμαρχος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

  

  

19.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

20. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 12.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
(δικ/νος) 

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 16.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 

 17. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος καθώς και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γενναδίου 
κ. Γεώργιος Μανωλάκης.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα (30), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 
 

Τα θέματα με αύξοντα αριθμό 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 και 3.9 
προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά την Ενημέρωση. 
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Θ Ε Μ Α 10.1 : Προσωρινή μετεγκατάσταση και συστέγαση 
ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γενναδίου στις εγκαταστάσεις του 
Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου, αρ. πρωτ. 2/5319/2018. 
 
Ο Αντιδήμαρχος  κ. Ι. Κορωναίος εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη 
του Σώματος την υπ’ αριθ. 1/24-1-2018 Απόφαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας, η οποία έχει ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ρόδου και 

Αντιδήμαρχος Παιδείας , Δια βίου Μάθησης και Προσχολικής Αγωγής κ. 

Ιωάννης Κορωναίος εισηγούμενος το θέμα , θέτει υπόψη των μελών τα 

παρακάτω: 

α) Στις διατάξεις του άρθρου 75 παρ Ι του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων και υπό τον τομέα στ΄( Παιδείας –Πολιτισμού και 

Αθλητισμού ) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94  του Ν.3852/2010 

« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προστίθεται μεταξύ άλλων η 

ακόλουθη αρμοδιότητα ως εξής :  

 παρ. 4 περίπτ. 16 : «Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων 

σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση 

συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων 

χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της 

κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της 

κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας». 

β) Το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.1566/1985 σύμφωνα με το οποίο: « Η 

δηµοτική ή κοινοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στο δήµαρχο ή 

πρόεδρο κοινότητας και στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο θέµατα 

σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την κατανοµή των 

πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, 

κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση 

των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το 

έργο των σχολικών επιτροπών». 

γ) Το άρθρο 19, παρ.10 του Π.Δ.79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) που 

αφορά την «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών 

σχολείων» και το οποίο ορίζει ότι: « Στις περιπτώσεις που 

συστεγάζονται δημοτικά σχολεία με νηπιαγωγεία λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα, ώστε τα σχολεία (νηπιαγωγείο/γεία - δημοτικό/ά) να 

λειτουργούν με τα ίδια δικαιώματα ως προς τη χρήση του αύλειου και 

λοιπών χώρων. Προνομιακή λειτουργία ενός από τα συστεγαζόμενα 

σχολεία με το αιτιολογικό ότι σε αυτό ανήκει το διδακτήριο δεν 
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επιτρέπεται. Σε περίπτωση διαφωνίας, αποφασίζει ο οικείος Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».  

δ) Το με αριθ. πρωτ.  1/9-1-2018 έγγραφο της Προϊσταμένης του 

Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γενναδίου με θέμα: «Προβλήματα 

νηπιαγωγείου Γενναδίου». 

ε) Την υπ΄αριθ. 160/2018 Απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ.2/2910/12-

1-2018 αναφορικά με την : «Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου Γενναδίου Ρόδου». 

στ) Το γεγονός ότι κατόπιν αυτοψίας και συζήτηση µε τον Πρόεδρο του 
Τοπικού Συμβουλίου Γενναδίου , πρόεκυψε η αναγκαιότητα για την 
προσωρινή μετεγκατάσταση και συστέγαση του Ολοήμερου 
Νηπιαγωγείου Γενναδίου σε αίθουσες του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Γενναδίου, για λόγους ασφαλείας των νηπίων και του διδακτικού 
προσωπικού προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες 
αποκατάστασης των αιθουσών του Νηπιαγωγείου και της 
επαναχρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων του. 

ζ) Για την προσωρινή μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου, θα 
παραχωρηθούν για αποκλειστική χρήση δύο ισόγειες αίθουσες του 
Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου (μίας ανατολικού και μίας δυτικού 
προσανατολισμού) ενώ η είσοδος των νηπίων θα γίνεται από την 
παράπλευρη ανατολική είσοδο. Επίσης, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την χρήση του αύλειου και λοιπών χώρων του σχολείου. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω στα µέλη της Επιτροπής για την 

θετική εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου ως προς την        

« προσωρινή μετεγκατάσταση και συστέγαση του ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου Γενναδίου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου 

Γενναδίου » σύμφωνα με τα ανωτέρω . 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ρόδου μετά από διαλογική 
συζήτηση των μελών της και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 
 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  Ομόφωνα 
       
Την προσωρινή μετεγκατάσταση και συστέγαση του ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου Γενναδίου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου 

Γενναδίου με αποκλειστική χρήση για τις ανάγκες των νηπίων των 

παρακάτω χώρων του Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου: 

α) δύο ισόγειων αιθουσών (μίας ανατολικού και μίας δυτικού 

προσανατολισμού)  

β) μιας παράπλευρης ανατολικής εισόδου 
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γ) την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την χρήση του αύλειου 

και λοιπών χώρων του σχολείου . 

 καλύπτοντας κατά αυτό τον τρόπο τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές 

ανάγκες των νηπίων και μαθητών της περιοχής. 

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

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Σ. Παρδαλός, Ι. Περδίκης και  η  κα 

Σ. Σαρρή-Υψηλάντη 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 
 
Εγκρίνει την προσωρινή μετεγκατάσταση και συστέγαση του ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου Γενναδίου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου 

Γενναδίου με αποκλειστική χρήση για τις ανάγκες των νηπίων των 

παρακάτω χώρων του Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου: 

α) δύο ισόγειων αιθουσών (μίας ανατολικού και μίας δυτικού 

προσανατολισμού)  

β) μιας παράπλευρης ανατολικής εισόδου 

γ) την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την χρήση του αύλειου 

και λοιπών χώρων του σχολείου  

καλύπτοντας κατά αυτό τον τρόπο τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές 

ανάγκες των νηπίων και μαθητών της περιοχής. 

 
 
   ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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