
01/03 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

Α.Δ.Α.: Ψ1Τ7Ω1Ρ-Θ7Ο 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 11
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 15
ης

 Απριλίου 2021 

 
Αριθμός Απόφασης  214 /2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 02 

Έγκριση υποβληθείσας Μηνυτήριας Αναφοράς (αρ.πρωτ.2/16950/08-0302021. 

 

Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 15
η
 Απριλίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/18506/14-04-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 

Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι οκτώ (08) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 1.  Καρίκης Ευστράτιος 

2.  Καμπούρης Τηλέμαχος 2.  Διακοσταματίου Σάββας 

3.  Φλοσκάκης Νεκτάριος 3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

4.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα   4.  Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

5.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) .  

6.  Μανέττας Βασίλειος  

7.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

8. Στέφανος Δράκος (αναπληρεί  τον 

Αντιδήμαρχο κ.Ευστράτιο Καρίκη) 
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Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, επί συνόλου δύο (02), καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης,  τέθηκε υπόψη το από υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/18377/05-04-2021 εισερχόμενο έγγραφο-γνωμοδότηση 

του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ.Θεόδωρου Παπαγεωργίου, που  έχει ως εξής: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα εκ του νόμου καθήκοντα της Δημοτικής Αρχής και στη προκειμένη περίπτωση 

του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, ως  και του  Αναπληρωτή Δημάρχου και αρμοδίου Αντιδημάρχου 

Μετανάστευσης, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής κ. Ευστρατίου Καρίκη , όπως ενεργούν για τη προστασία και 

διασφάλιση του δημοτικού συμφέροντος και της δημόσιας περιουσίας ,  

σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, υποβλήθηκε  ενώπιον  Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου Μηνυτήρια 

Αναφορά, για τη διάπραξη των αδικημάτων άρθρου 01 του Α.Ν. 263/1968 κατά συνδυασμό με του άρθρου 01 παρ. 

01 του Ν.Δ. 31/1968  και του Ν. 1539/38,  ως και του άρθρου 334 Π.Κ., ως και λοιπών έκνομων αυτεπαγγέλτως 

διωκόμενων ποινικά κολάσιμων πράξεων, επί κοινών επικίνδυνων  αδικημάτων, αναφορικά με το  θέμα της 

επιβαλλόμενης άμεσης άρσης της απαράδεκτης υγειονομικώς, ανθρωπίνως και κοινωνικώς  κατάστασης, που 

επικρατούσε  στο επί της οδού Αυστραλίας της πόλεως Ρόδου (είσοδος εμπορικού λιμένα Ακαντιάς), Δημοτικό 

Ακίνητο των παλαιών Σφαγείων, 

καθώς το όλο θέμα λάμβανε πλέον  κοινώς γνωστές, υπό τις σημερινές ζοφερές συνθήκες, άκρως 

επικίνδυνες διαστάσεις, επί της δέουσας  προστασίας της δημοτικής περιουσίας σε συνδυασμό με οξυμένα 

ζητήματα δημόσιας  τάξης και δημόσιας υγείας, που λάμβαναν χώρα στο καταληφθέν δημοτικό ακίνητο, και τα 

οποία έχρηζαν κατεπειγόντων ενεργειών αντιμετώπισης, προς αποκατάσταση του υγειονομικά ασφαλούς, του 

ανθρώπινου, του κοινωνικού, του πολιτισμένου   προσώπου της Ρόδου, και του απαραίτητου αισθήματος 

ασφάλειας του Δημότη, των περιοίκων και των περαστικών, καθώς και των επισκεπτών του νησιού, 

από τις άθλιες ανθρώπινες, υγειονομικές (διαμονή σε απαγορευμένο (COVID-19) διαρκή μαζικό 

πολυπληθή συχνωτισμό) και ανεπίτρεπτες συνθήκες, 

όχι μόνο  προδήλως άκρως προσβλητικές εξευτελιστικές  για κάθε ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη, όσων  

διαβιούν  υπ’ αυτές , αλλά που  ως άνω προκαλούν άμεσους εξαιρετικά σοβαρούς  κινδύνους,  για προέχοντα 

δημόσια αγαθά, όπως είναι  η  δημόσια υγεία, η ανθρωπιά, ο σεβασμός του συνανθρώπου, ως και η ευπρέπεια και 

ευταξία στη Ρόδο μας. 

Εξ αιτίας δε ακριβώς του παραπάνω κατεπείγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης,  η μηνυτήρια αναφορά 

υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010, οι οποίες προβλέπουν ότι όταν 

δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος, ή απειλείται ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

καθυστέρηση  λήψης της απαιτούμενης απόφασης, ο Δήμαρχος (και ο Αναπληρωτής Δήμαρχος) μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

οφείλοντας να υποβάλλουν  προς έγκριση τη σχετική απόφαση τους κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 

Επιτροπής.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη συνεπώς, ότι το παραπάνω σχετικό-μηνυτήρια αναφορά, ταυτόχρονα  με την έκδοσή 

του, κοινοποιήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή για την ως άνω έγκριση, γνωμοδοτούμε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για το επιτακτικό και σύννομο της υποβολής,  της ως ανωτέρω 

μηνυτήριας αναφοράς,  και για την έγκριση,  της ως άνω ήδη άσκησης αυτής, από την Οικονομική Επιτροπή,  

ως όχι μόνον επί του ως άνω δημοτικού ακινήτου αλλά και κάθε άλλης δημοτικής περιουσίας, θεμελιώδες 

καθήκον του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, ως  και του αρμοδίου  Αναπληρωτή Αντιδημάρχου            

κ. Ευστρατίου Καρίκη, όπως από κοινού και  κατά μόνας  

πάντοτε να ενεργούν για τη προστασία και διασφάλιση του Ροδιακού Δημοτικού Συμφέροντος και της 

Δημόσιας/Δημοτικής περιουσίας, εφόσον υφίστανται ως άνω κατεπείγοντες λόγοι .  

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το από υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/18377/14-04-2021 εισερχόμενο έγγραφο-γνωμοδότηση  του Νομικού 

Συμβούλου κ.Θεόδωρου Παπαγεωργίου 

 Το αρ.πρωτ.2/16950/07-04-2021 έγγραφο –Μηνυτήρια Αναφορά-Άμεσες ενέργειες αποκατάστασης 

νομιμότητας επί ποινικά κολάσιμων πράξεων, που διαπράττονται επί δημοτικού ακινήτου (παλαιά 

σφαγεία) 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 11
ης

 έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
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 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

        Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 και 72 παραγρ. 1 εδαφ. 

ι΄του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, το μη επιδεχόμενο αναβολής επιτακτικό και σύννομο της υποβολής της 

αρ.πρωτ. 2/16950/08-03-2021 Μηνυτήριας Αναφοράς, ως όχι μόνον επί του ως άνω δημοτικού ακινήτου αλλά 

και κάθε άλλης δημοτικής περιουσίας, θεμελιώδες καθήκον του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, ως 

και του αρμοδίου Αναπληρωτή Αντιδημάρχου κ. Ευστρατίου Καρίκη, όπως από κοινού και κατά μόνας πάντοτε 

να ενεργούν για τη προστασία και διασφάλιση του Ροδιακού Δημοτικού Συμφέροντος και της 

Δημόσιας/Δημοτικής περιουσίας, εφόσον υφίστανται ως άνω κατεπείγοντες λόγοι . 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ.214 /2021  

 

 

 

 

   

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Δράκος Στέφανος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

                                                                       

          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 


