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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  22/2/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:3/22-2-2019    Αριθ. Απόφασης: 203/2019 

 
Στη Ρόδο σήμερα   την 22α Φεβρουαρίου  2019  ημέρα 
Παρασκευή  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. 2/8664/18.2.2019 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) όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/ 19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του 
Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 25.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

10. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
 

15.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη). 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας (δικ/νος). 

 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ.Θ.Παπαγεωργίου 
και Εμ.Στάγκα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
δύο (32), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α  3.1: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) 
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μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του 
Δήμου συνολικού αριθμού πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων 
αρ.πρωτ. 2/9949/2019. 
 
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ε.Κορναρόπουλος εισηγούμενος 
το θέμα , έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 
2/9949/2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού , η οποία έχει ως 
εξής: 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σύμφωνα με τις οποίες «1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα 
νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου 
επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ….. 2. Η διάρκεια της 
απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικά χρόνο δώδεκα (12) μηνών……… 
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή 
μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.» Η πρόσληψη 
του προσωπικού αυτού επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγκριση της 
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.     

2. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 3955/21.01.2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄και 
β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» σύμφωνα με το οποίο τα αιτήματα του 
δήμου Ρόδου για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών έως 28.02.2019. 

3.  Τις  αιτιολογημένες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου  σε 
προσωπικό/εξειδικευμένο προσωπικό όπως διατυπώθηκαν  εγγράφως  
για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης των προς όφελος των δημοτών 
έργων και  την εν γένει  καλή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών  και 
συγκεκριμένα : 
α. Το με αριθ. πρωτ. 18/7800/12.02.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου με το οποίο η υπηρεσία  αιτείται προς κάλυψη  
των αυξημένων αναγκών  της συντήρησης των χώρων πρασίνου και την 
ενίσχυση των προσπαθειών της για τη βελτίωση και επαύξηση του αστικού 
πρασίνου ενόψει της τουριστικής σεζόν, την  πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας  συνολικού αριθμού τριανταεπτά (37) 
ατόμων και συγκεκριμένα: δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων 
Γεωπόνων, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, δύο (2) ατόμων 
ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ενός (1) ατόμου 
ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικού, δεκαπέντε (15) ατόμων ειδικότητας ΔΕ 
Ανθοκηπουρών και δεκαπέντε (15) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών  
β. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών σε εποχικό 
προσωπικό δεδομένου ότι αυτό  είναι ακρως απαραίτητο για το Τμήμα 
Καθημερινότητας της Δ.Ε. Ρόδου, προς  κάλυψη επιτακτικών αναγκών και 
συγκεκριμένα για τη:  

• Συντήρηση των Σχολικών και Δημοτικών κτιρίων τα οποία  λόγω 
παλαιότητας υπέστησαν  ζημιές εξ αιτιας των ισχυρών 
βροχοπτώσεων τους χειμερινούς  μήνες.  

• Συντήρηση των οδών και των πεζοδρομίων τα οποία καταστράφηκαν 
σε πολλά σημεία σε διάφορες περιοχές της Πόλης της Ρόδου από  
την κακοκαιρία. 
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• Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού σε οδούς με αντικατάσταση 
φωτιστικών, λαμπτήρων και ιστών σε διάφορους δρόμους της Πόλης 
της Ρόδου εν όψει της τουριστικής περιόδου. 

 γ. Το με αριθ. πρωτ. 2/7039/08.02.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων σύμφωνα με τα οποίο αιτείται την 
πρόσληψη εποχικού προσωπικού συνολικά δεκαπέντε ατόμων και 
συγκεκριμένα δύο (2) ατόμων ειδικοτητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ενός (1) ατόμου 
ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ 
Μηχανικών Δομικών Έργων, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Σχεδιαστών με 
γνώση σχεδιασμού σε Η/Υ,  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ 
Ελαιοχρωματιστών - Μονωτών, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μαραγκού, 
ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Πλακατζή, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ 
Γενικών Οικοδομικών Εργασιών, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ 
Εργατοτεχνιτών και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγου.  Το 
αιτούμενο προσωπικό καθίσταται αναγκαίο δεδομένου ότι η  Δ/νση 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων έχει την ευθύνη εκτός των άλλων και 
των επεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους εντός της Παλιάς Πόλης, της 
άρσης των επικίνδυνων ετοιμόρροπων   κτιριων προς τον κοινόχρηστο 
χώρο, και της συντήρησης σειράς ιστορικών διατηρητέων κτιρίων που 
ανήκουν στο Δήμο Ρόδου ή στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. Επειδή 
μάλιστα  απασχολεί  το υφιστάμενο προσωπικό σε εργασίες αυτεπιστασίας  
δηλαδή 12 εργατοτεχνίτες στους οποίους περιλαμβάνονται το συνεργείο 
επισκευής πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών της Παλιάς Πόλης, 
ηλεκτρολόγοι που συντηρούν το δημοτικό φωτισμό, ένας υδραυλικός ένας 
τεχνίτης πέτρας,  είναι πρόδηλη η  άμεση ανάγκη ενίσχυσης των 
συνεργείων με τις παραπάνω ειδικότητες ώστε να αντιμετωπιστούν κατά 
κύριο λόγο οι ανάγκες για σωστικές επεμβάσεις και αντιστηρίξεις στα όρια 
της Παλιάς Πόλης και οι άμεσες επεμβάσεις σε ιστορικά κτίρια. 
δ. Τα με αριθ. πρωτ. 6/7906/13.2.2019, 4/7774/12.02.2019, 
8/7827/12.02.2019, 8/7779/12.02.2019, 8/7733/12.02.2019, 
3/7608/12.02.2019 έγγραφα Δημοτικών Ενοτήτων σύμφωνα με τα οποία 
απαιτείται συνολικά η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ΔΕ οδηγών 
Απορριμματοφόρου, ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου, πέντε (5) 
ατόμων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, δύο (2) ατόμων ΔΕ 
Ηλεκτρολόγων, ενός (1) ατόμου ΔΕ Τεχνιτών Κτιστών, δύο (2) ατόμων ΔΕ 
Υδραυλικών, πέντε (5) ΔΕ Διοικητικού, δεκαεπτά (17) ατόμων ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων, εννέα (9) ατόμων ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων, ενός (1) 
ατόμου ΥΕ Εργατών Οικοδομικών εργασιών, πέντε (5) ατόμων ΥΕ 
Υδρονομέων, τριών (3) ατόμων ΥΕ Εργατών, δύο (2) ατόμων ΥΕ 
Καθαριστών, δύο (2) ατόμων ΥΕ Εργατών πρασίνου και δύο (2) ατόμων ΥΕ 
Οδοκαθαριστών για τις ανάγκες των εννέα (9) Δημοτικών Ενοτήτων του 
νησιού.  
4. Με το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών 
συστήνεται στους φορείς να μην υπερβαίνουν στο υποβληθέν αίτημα τους 
τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το 
προηγούμενο έτος στο πλαίσιο της προσπάθειας περιστολής των δαπανών.  
5. Τη  με αριθ. πρωτ. 2/9980/2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών. 

 
Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη 
συνολικά πενήντα τεσσάρω (54) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών όπως αναφέρονται 
στον παρακάτω πίνακα:  
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Σημειώνονται ότι οι : οι εγκριτικές αποφάσεις  της Επιτροπής της ΠΥΣ 
33/2006  και σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4554/18-7-
2018 (ΦΕΚ130Α) αποκλειστική προθεσμία  υλοποίησης  τους ορίζεται το 
έτος -δώδεκα (12) μήνες. 
 
Η διαδικασία πρόσληψης του αιτούμενου εποχικού προσωπικού τελεί υπο 
την επιμέλεια και εποπτεία του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2190/1994 άρθρο 21 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και του ΠΔ 50/2001 
όπως  ισχύει  

 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Ανεξάρτητος Δ.Σ. κ.Ι.Περδίκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Μ.Καραγιάννη, Ε.Ατσίδη, Στ.Παρδαλός και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
κ.Στ.Στάγκας, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το 
θέμα. 
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση  
της Υπηρεσίας , 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 

Εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) 
ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών όπως αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

 

                               
                              ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


