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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  27/3/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:5/27-3-2019    Αριθ. Απόφασης: 343/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 27α Μαρτίου  2019  ημέρα Τετάρτη  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. 2/15245/22.3.2019 
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 

23.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 24.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

25.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

10. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

11. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

16.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

8. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

9.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

10. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

 
 

11.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
  

5. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

12. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 

6.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

13. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  

 
 
 

Επίσης παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος . 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα τέσσερις (34), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 
 

Θ Ε Μ Α  4.3:  Προσλήψεις στην Πράξη « Λειτουργία Ξενώνα 
Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με κωδικό 
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ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 
2014-2020», αρ. πρωτ. 14/14008/2019. 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  κ. Ε. Μανδρακός  έθεσε υπόψη του Σώματος την  υπ’ 
αριθ. πρωτ. 14/14008/18-03-2019 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής, η οποία έχει ως εξής : 

 

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου, με την υπ΄αριθμ. 
3973/19.11.2018 απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΙΗΛ7ΛΞ-4ΑΗ) παρέτεινε τη 
λειτουργία του μέχρι τις 30/11/2020 (φυσικό αντικείμενο) και 30/06/2021 
(οικονομικό αντικείμενο). 
 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του 
Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2015 έως 30 
Νοεμβρίου 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 920.000€. Ειδικότερα, για τα 
έτη 2019 και 2020 ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 

Σύμφωνα με την ενότητα 2.2.1 της υπ΄αριθμ. 1968/2011 Πρόσκλησης για 
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007-2013» (ΑΔΑ: 45ΟΓΝ-Χ1Ι), η στελέχωση που απαιτείται για την παροχή 
των υπηρεσιών από τον Ξενώνα αναφέρεται στην απασχόληση τουλάχιστον 
πέντε (5) στελεχών, τα προσόντα των οποίων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
ειδικότητες:  

• Διοικητικό στέλεχος – διαχειριστή/ίστρια (κατά προτίμηση µε ειδίκευση 

στην κοινωνική διοίκηση) 

• Ψυχολόγο µε εμπειρία / εξειδίκευση σε θέματα βίας ή µε επιμόρφωση 

σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γυναικών 

/ γυναικών θυµάτων βίας. 

• Κοινωνική/ό Λειτουργό µε εμπειρία/ εξειδίκευση σε θέματα βίας ή/και 

ψυχοκοινωνικής στήριξης ή συμβουλευτικής γυναικών / γυναικών 

θυµάτων βίας, ή µε επιμόρφωση σε θέματα υποστήριξης ή/και 

συμβουλευτικής γυναικών θυµάτων βίας. 

• Ψυχολόγο µε ειδίκευση ή/και εμπειρία στην Παιδοψυχολογία ή 

παιδαγωγό. 

• Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό. 

 
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7164/11.12.2018 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου Ρόδου, κατόπιν της 2/75236/06.12.2018 υπεύθυνης 
δήλωσης της κα. Θεοπούλας Καστράνη του Δημητρίου, ειδικότητας ΠΕ 
Ψυχολόγων, με βάση την οποία δεν επιθυμεί την ανανέωση της σύμβασής 
της, λύθηκε από 01.12.2018 η σχετική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου.  
 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Δομής και να τηρηθούν 
τα προαπαιτούμενα της υπ΄αριθμ. 1968/2011 Πρόσκλησης για υποβολή 

Έτος  Κόστος 

1/01/2019 – 31/12/2019  240.000,00 

1/01/2020 – 30/11/2020  220.000,00 

Σύνολο  460.000,00€ 



4 

 

προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-
2013» (ΑΔΑ: 45ΟΓΝ-Χ1Ι) και λαμβάνοντας υπόψη ότι:  
 
1. Στο άρθρο 205 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ αρ. 143/τ. Α/2007) προβλέπεται 

ότι οι ΟΤΑ επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχιακών ή 

άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει.  

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, 

παρέχεται, η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι ένα έτος, κατ' 

εξαίρεση, για την κάλυψη των αναγκών προγραμμάτων ή έργων που 

χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών 

προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση 

υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης της διάρκειας της σύμβασης έως το τέλος του 

προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως.  

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 

(ΦΕΚ 125/Α/7-7-20106) η πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται 

κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, 

στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξαιρέθηκε από την έγκριση 

της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. 

4. Με το αριθ. πρωτ. οικ. 3948/6-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών γνωστοποιείται ότι η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού 

εξαιρείται από τον προγραμματισμό των προσλήψεων.  

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 όπως ισχύει 

στα αιτήματά μας οι μειώσεις προσωπικού δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο 

ερευνητικών αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων, από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η μισθοδοσία του ως 

άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

6. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ απαιτείται για τη σωστή λειτουργία 

των δομών συγκεκριμένος αριθμός απασχολουμένων κατά ειδικότητα όπως 

αυτός δηλώθηκε κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης από το Δήμο 

Ρόδου και σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην ΚΥΑ 

41087/29.11.2017 (ΦΕΚ4249/τ.Β’/5.12.17).  

7. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου είναι 

ενταγμένος με την υπ΄αριθμ. 3973/19.11.2018 απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 

6ΙΗΛ7ΛΞ-4ΑΗ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 

8. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού θα τηρηθούν οι διατάξεις του 

άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει. 

9. Με την αριθ. πρωτ. 2/8751/18.02.2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών βεβαιώνεται η ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης 

στο προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη 
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μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του προσωπικού που θα 

προσληφθεί.  

Εισηγούμαστε την πρόσληψη:  
• Ενός/μίας ΠΕ Ψυχολόγου µε εμπειρία/εξειδίκευση σε θέματα βίας ή µε 

επιμόρφωση σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 

συμβουλευτικής γυναικών / γυναικών θυµάτων βίας, με διαδικασίες 

ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα 

παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα 

• Ενός/μίας Παιδαγωγού (ΠΕ Δασκάλων) με διαδικασίες ΑΣΕΠ, 

ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ωρών) με δυνατότητα 

παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα.  

Η δαπάνη μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών για το έτος 2019 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  
 

Ειδικότητα Θέσεις 
Μηνιαία 
Δαπάνη 

Μήνες 
Δαπάνη 

Μισθοδοσίας 
Εργοδοτικές 

Εισφορές 

 ΠΕ Ψυχολόγων                         1 1.199,04€ 10 11.990,40€ 4.009,60€ 

 ΠΕ Δασκάλων 1 599,52€ 10 5.995,20€ 2.004,80€ 

ΣΥΝΟΛΟ 2   17.985,60€ 6.014,40€ 

 
 

Με βάση τα παραπάνω ζητείται από το Σώμα όπως:  
• Εγκρίνει την πρόσληψη ενός/μίας ΠΕ Ψυχολόγου µε εμπειρία / 

εξειδίκευση σε θέματα βίας ή µε επιμόρφωση σε θέματα 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γυναικών / γυναικών 

θυµάτων βίας, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους 

απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 

πρόγραμμα 

• Εγκρίνει την πρόσληψη ενός/μίας Παιδαγωγού (ΠΕ Δασκάλων) με 

διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ωρών) 

με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα. 

 
 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Δράκος, Κ. Τρέχας, Μ. Χριστοδούλου, 
Δ. Παρασκευάς, Δ. Μουτάφης και ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση  

της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
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άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του Σώματος, 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τις παρακάτω προσλήψεις στο πρόγραμμα « Λειτουργία 
Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με 
κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο 
Αιγαίο 2014-2020»,  ως εξής: 
 
Α) Την πρόσληψη ενός/μίας ΠΕ Ψυχολόγου µε εμπειρία / εξειδίκευση 

σε θέματα βίας ή µε επιμόρφωση σε θέματα ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης και συμβουλευτικής γυναικών / γυναικών θυµάτων βίας, 

με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με 

δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα. 

Β) Την πρόσληψη ενός/μίας Παιδαγωγού  (ΠΕ Δασκάλων) με 

διαδικασίες ΑΣΕΠ, ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης               

(4 ωρών) με δυνατότητα παράτασης, εφόσον συνεχιστεί το 

πρόγραμμα. 

 
 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


