
1 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  12/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:6/12-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 483/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 12η Απριλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 12.30΄ 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. 2/18224/8.4.2019 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-  
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Αντιδήμαρχος 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

31.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος  

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.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. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 
 
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(δικ/νος) 

15. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας  

16. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  

 

Επίσης παρόντες 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 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
 
Τα εκτός Η/Δ θέματα με αύξοντα αριθμό 8,9,10 & 11, 
συζητήθηκαν με τα θέματα της 2ης ενότητας της Ημερήσιας 
Διάταξης.  
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Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων 
μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας αρ.πρωτ. 
2/19281/2019.  
 
Ο Γενικός Γραμματέας κ.Ε.Κορναρόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ. 2/19281/2019 εισήγηση του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, η οποία έχει ως εξής : 
 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει (αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 

του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της 

Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 116 του Ν. 4547/18) σύμφωνα με την οποία: 1. Ειδικά 

επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών. «Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω 

κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην 

πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 

2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 («Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο 

εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης 

για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα 

πίσω»). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω 

δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου 

είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη 

αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., 
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καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο 

μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί 

έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας 

περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 

απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, 

εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 3955/21.01.2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ73Χ7) 

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 οι ανωτέρω 

αναφερόμενες προσλήψεις εξαιρούνται από τον προγραμματισμό των 

προσλήψεων και συνεπώς για τα σχετικά αιτήματα δεν απαιτείται 

έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

3. Την  Εγκύκλιο αριθμ. 14/2019 του ΥΠΕΣ ΑΠ: 24722/03-04-2019 

(ΑΔΑ:638Σ465ΧΘ7-820) με θέμα: «Αναστολή προσλήψεων και 

υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των 

αυτοδιοικητικών εκλογών» σύμφωνα με την οποία από την αναστολή 

προσλήψεων λόγω εκλογών εξαιρούνται «Οι προσλήψεις προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, 

από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις 

ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των 

χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της 

πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων 

Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των αμειβομένων μέσω 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, 

του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές και των 

απασχολουμένων στα προγράμματα δακοκτονίας» 

4. Το υψίστης σημασίας πρόβλημα της προστασίας του φυσικού και 

αστικού περιβάλλοντος του νησιού καθώς κάθε καλοκαίρι εκδηλώνονται 

πυρκαγιές λόγω της υψηλής θερμοκρασίας την περίοδο αυτή και της 

υψηλής ευφλεκτότητας της βλάστησης, με, απειλή πολλές φορές για 

οικισμούς αλλά και ανθρώπινες ζωές αλλά και με το τεράστιο κόστος 

της πυρόσβεσης και αποκατάστασης. Το πρόβλημα επιτείνεται από την 
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έλλειψη προσωπικού, πρόβλημα που αφορά και τους άλλους 

συναρμόδιους φορείς. Κρίνεται λοιπόν άμεση και επιτακτική ανάγκη ως 

αποτελεσματικότερη και λιγότερο δαπανηρή η πρόληψη εκδήλωσης των 

πυρκαγιών ή άλλως φυσικών καταστροφών με τη λήψη των 

απαραίτητων μέτρων όπως το κλάδεμα και ο καθαρισμός δένδρων 

αστικού ιστού και θάμνων από ξερά κλαδιά και πευκοβελόνες, ο 

καθαρισμός από την χαμηλή βλάστηση (αποψίλωση, κλάδεμα), που 

βρίσκεται στις τάφρους, τα πρανή και τα ερείσματα των αγροτικών και 

δημοτικών οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, η συλλογή των 

προϊόντων καθαρισμού, η χειρωνακτική ή/και μηχανική, φόρτωση τους 

σε οχήματα μεταφοράς, η μεταφορά και η εκφόρτωση τους σε 

κατάλληλο χώρο αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου και όποιες άλλες 

εργασίες θεωρηθούν επιβεβλημένες από την υπηρεσία σε συνεργασία 

όπου απαιτείται με τη Δασική Υπηρεσία. Για το σχεδιασμό και την 

εκτέλεση των συντονισμένων εργασιών πυροπροστασίας απαιτείται η 

πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών συνολικά πενήντα 

τριών (53) ατόμων και συγκεκριμένα: ενός (1) ΤΕ Δασοπόνου 

υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του για το κλάδεμα και των 

καθαρισμό των δέντρων αστικού ιστού και των πάρκων, δεκα 

(10) ΔΕ Οδηγών για την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση των 

προϊόντων καθαρισμού στο χώρο αποκομιδής απορριμμάτων του 

Δήμου,  (2) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (ενός (1) 

χειριστή με άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) Ομάδας 

Β, Ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3, ενός (1) 

χειριστή με άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) Ομάδας 

Α ́, Ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5, 1.6 και 

1.7 και σαράντα (40) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τις 

λοιπές χειρωνακτικές εργασίες. Δεδομένου μάλιστα και του εποχικού 

χαρακτήρα της ανάγκης πυροπροστασίας τους καλοκαιρινούς μήνες και 

του χρόνου που απαιτείται και μεσολαβεί για την περάτωση της 

διαδικασίας αποστολής αιτημάτων εποχικού προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας καθόσον οι εγκρίσεις της ΠΥΣ 

εκδίδονται κατά το σύνηθες μετά το πέρας της θερινής περιόδου, η 

πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με τις 
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διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

5. Ο Τομέας πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, είναι εξαιρετικά 

σημαντικός για το νησί μας, διότι ο φυσικός πλούτος είναι αυτός που το 

κάνει από την μία να ξεχωρίζει από το σύνολο των νησιών ( είναι τα 

περισσότερα νησιά χωρίς σημαντική βλάστηση ) και από την άλλη το 

προτάσσει στις προτιμήσεις των επισκεπτών από όλο τον πλανήτη. Οι 

αυξημένες θερμοκρασίες ( 40-41 C ) σε συνδυασμό με την 

παρατεταμένη ανομβρία και την πλούσια δασική και χορτολιβαδική 

βλάστηση δημιουργούν όλες εκείνες τις συνθήκες για πυρκαγιές , oι 

οποίες αρκετές φορές και σε μεγάλη έκταση έλαβαν χώρα στην περιοχή 

μας και πολλές φορές απείλησαν σπίτια όπως η πυρκαγιά στο Μόντε 

Σμιθ το 2018 που την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε η επέκταση της 

στον αστικό ιστό. Επιπλέον Σύμφωνα με κατεπείγουσα εγκύκλιο 

2132/17-03-2017 της Γενικής Πολιτικής Προστασίας: Τα έργα, οι 

δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται στη 

χώρα μας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 

προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:  

i. Προγράμματα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής 

προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν στην 

κατηγορία των προκατασταλτικών έργων (βελτίωση – συντήρηση 

δασικού οδικού δικτύου, συντήρηση/εγκατάσταση δεξαμενών νερού 

και πυροφυλακίων, φυτοτεχνικές εργασίες, κλπ. προς διευκόλυνση 

του έργου της καταστολής. (Οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν 

αντικείμενο της παρούσης εισήγησης) 

ii. Προγράμματα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και 

προστασίας από επερχομένη πυρκαγιά με απομάκρυνση μέρους ή 

του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές 

ιδιαίτερης αξίας (αρχαιολογικοί χώροι, πάρκα, εντός του αστικού 

ιστού) 

iii. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην 

ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης 

αστικών απορριμμάτων, σε εφαρμογή των Πυροσβεστικών 

Διατάξεων 9/2000, 9Α/2005. Η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης 

του κινδύνου με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της 
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βλάστησης (εργασίες καθαρισμού), γύρω από περιοχές ιδιαίτερης 

προστασίας (κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, 

αρχαιολογικοί χώροι, πάρκα, κλπ) και περιοχές που θεωρούνται 

λόγω της φύσεώς τους υψηλού κινδύνου (σημεία διέλευσης δικτύων 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεξαμενές καυσίμων, χώροι 

εναπόθεσης απορριμμάτων,  κλπ) αποτελεί ευθύνη των φορέων 

στους οποίους ανήκει ο χώρος. Η εκτέλεση αυτών των 

προγραμμάτων πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή της 

αντιπυρικής περιόδου. Με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της 

βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) δεν επιδιώκεται η επίλυση του 

προβλήματος της συσσώρευσης της βιομάζας, αλλά κυρίως η 

προστασία οικισμών πολεοδομικών συγκροτημάτων, ιδίως δε σε 

περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση 

πυρκαγιών. 

Για όλους αυτούς τους λόγους και ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής 

περιόδου σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 επιβάλλεται: 1) Η εκπόνηση 

σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 2) Η διαχείριση και εφαρμογή 

προγραμμάτων πολιτικής προστασίας. 3) Ο σχεδιασμός των 

αναδασώσεων και της αντιχειμαρρικής προστασίας 4) Η μέριμνα για το 

σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας και η οργάνωση της αρωγής και 

συνεργασίας των εμπλεκόμενων κρατικών και άλλων φορέων και των 

Ο.Τ.Α. στο έργο της καταστολής των δασικών πυρκαγιών. 5) Η μέριμνα 

για την μείωση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και προστασίας από 

επερχομένη πυρκαγιά με απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της 

βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας 

(αρχαιολογικοί χώροι, πάρκα, κλπ), καθώς και στη ζώνη μίξης δασών-

πόλεων.  

Επιπλέον και συμφώνα με  ενημερωτικά έγγραφα της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Ρόδου με θέμα την έλλειψη 

μόνιμου προσωπικού, αλλά και της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την 

έλλειψη προσωπικού ειδικότητας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, και 

την καθυστέρηση στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσω της 

3Κ/2018, ο Δήμος Ρόδου αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ως άνω 

εργασίες την παρούσα χρονική στιγμή με το δεδομένο προσωπικού 

όπως υπηρετεί σήμερα. 
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Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να γίνουν προσλήψεις για θέματα πολιτικής 

προστασίας για το σύνολο του νησιού και του Δήμου Ρόδου και 

συγκεκριμένα: 

• 1 Δασοπόνου ΤΕΙ ( ΤΕΙ Δασοπονίας και διαχείρισης Φυσικού 

περιβάλλοντος ) ο οποίος θα συντονίζει το έργο των εργασιών 

που είναι απαραίτητες να γίνουν για την πολιτική προστασία 

αλλά και για την προστασία εντός και εκτός οικισμών στο νησί 

της Ρόδου συγκεκριμένα θα καθοδηγεί το υπόλοιπο προσωπικό 

προκειμένου να γίνει σωστά αποτελεσματικά και αρμονικά με το 

περιβάλλον η όποια παρέμβαση σε αυτό, η προστασία και η 

αναβάθμιση των δασικών και αστικών περιοχών και γενικά του 

φυσικού περιβάλλοντος της Ρόδου με συντονισμένες 

παρεμβάσεις όπως: προληπτικοί καθαρισμοί βλάστησης 

περιμετρικά οικισμών, καθαρισμοί περιμετρικά εναπομενόντων 

χωματερών, καθαρισμοί αγροτικών δρόμων ώστε να είναι 

προσβάσιμοι σε περίπτωση φωτιάς, πλήρωση δεξαμενών 

πυρόσβεσης, απομάκρυνση πευκοβελόνων από το οδόστρωμα, 

κλαδέματα αποψίλωσης και καθαρισμού νεκρών κλαδιών 

δέντρων, συγκέντρωση και απομάκρυνση σκουπιδιών, 

καθαρισμοί πάρκων, καθαρισμοί φρεατίων και καθαρισμοί 

ρεμάτων εντός και εκτός αστικού ιστού. Στο Δήμο Ρόδου 

πρόσφατα, εντός του έτους 2018 μετατάχθηκε από ειδικότητα 

ΔΕ Ανθοκηπουρού υπάλληλος σε κλάδο ΤΕ Δασοπονίας 

μετάταξη η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ουσιαστικά 

ολοκληρωθεί, καθώς επίσης ο εν λόγω υπάλληλος δεν διαθέτει 

την απαραίτητη προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και 

λόγω έκτασης του Δήμου αδυνατεί να ανταποκριθεί στα 

επιπλέον καθήκοντα της παρούσης εισήγησης. 

• 2 χειριστών μηχανημάτων έργου (Grader, JCB,Φορτωτάκι) για 

τον καθαρισμό της βλάστησης από ρέματα, και πρανή, για την 

πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών. Τα μηχανήματα έργου θα είναι 

διαθέσιμα από τη Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού του Δήμου 

• 10 οδηγών οι οποίοι θα χειρίζονται οχήματα του Δήμου Ρόδου 

όπως: παραχωρηθέντα οχήματα από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου 
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(υδροφόρες – πυροσβεστικά – αγροτικά) καθώς και επιβατικά 

για τη μεταφορά προσωπικού του Δήμου 

• 40 εργατών γενικών καθηκόντων το έργο των οποίων θα είναι η 

υλοποίηση των ανωτέρων εργασιών, καθώς και ο καθαρισμός 

από εύφλεκτα υλικά, παράτυπων χωματερών οι οποίες δεν είναι 

προσβάσιμες από μηχανήματα έργου 

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι θα χωριστούν σε ομάδες έργου υπό την 

επίβλεψη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟΝ Δ. ΡΟΔΟΥ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΝΕΡΟ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΑΝΤΛΗΣΗΣ 

1. ISUZU  

Αρ. κυκλοφορίας  ΚΗΗ 

4715 

700 100 lt/min 

2. NISSAN 

Αρ. κυκλοφορίας  ΚΗY 

1194 

Αγροτικό 

3. MITSUBISHI 

Αρ. κυκλοφορίας  ΚΗY 

1218 

700 100 lt/min 

4. MITSUBISHI 

Αρ. κυκλοφορίας  ΚΗY 

1219 

700 100 lt/min 

5. MITSUBISHI 

Αρ. κυκλοφορίας  ΚΗY 

1220 

700 100 lt/min 

6. RENAULT ΥΔΡΟΦΟΡΟ 

(1) 

Αρ. κυκλοφορίας  ΚΗY 

1264 

10.000 100 lt/min 

7. ISUZU  

Αρ. κυκλοφορίας  ΚΗΗ 

4716 

700 100 lt/min 
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8. NISSAN 

Αρ. κυκλοφορίας  ΚΗY 

1197 

Αγροτικό 

9. NISSAN 

Αρ. κυκλοφορίας  ΚΗY 

1198 

Αγροτικό 

10. MAZDA 

Αρ. κυκλοφορίας  ΚΗY 

17833 

700 100 lt/min 

11. IVECO ΥΔΡΟΦΟΡΟ (2) 

Αρ. κυκλοφορίας  ΚΗΗ 

4721 

1.400 100 lt/min 

 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 2/19240/11.04.2019 βεβαίωση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 

πρόσληψης πενήντα τριών (53) ατόμων με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών 

όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 

       

ΕΙΔΙΚΟΤΗ
ΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΙΑΡΚΕ
ΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕ
Σ 25% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΕ 
ΔΑΣΟΠΟΝ

ΟΣ 
1 1.300,00 4 5.200,00 1.400,00 6.600,00 

ΔΕ 
ΟΔΗΓΟΙ 

10 1.178,00 4 47.120,00 12.000,00 59.120,00 

ΔΕ 
ΧΕΙΡΙΣΤΩ

Ν 
ΜΗΧΑΝΗΜ

ΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

2 1.178,00 4 9.424,00 2.400,00 11.824,00 
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ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝ

ΤΩΝ 

40 1.100,00 4 176.000,00 48.000,00 224.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 53 4.756,00 16 237.744,00 
63.800,0

0 
301.544,00 

 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
 Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης και οι 
Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης, Μ.Καραγιάννη και 
Αικ.Μπιλιά, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το 
θέμα.  
 

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 παρόντων  μελών του Σώματος, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ομόφωνα  

1. Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος επειδή 

συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα σύμφωνα με την 

υπ΄αριθ.462Α/12-4-2019 απόφαση του Δ.Σ.  

2. Εγκρίνει πρόσληψη πενήντα τριών (53) ατόμων με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 

τεσσάρων(4) μηνών όπως αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα:     

   ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 

       

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΕΙ

Σ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙ
ΑΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
25% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
 ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 1 1.300,00 4 5.200,00 1.400,00 6.600,00 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 10 1.178,00 4 47.120,00 12.000,00 59.120,00 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
2 1.178,00 4 9.424,00 2.400,00 11.824,00 
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
40 1.100,00 4 176.000,00 48.000,00 224.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 53 4.756,00 16 237.744,00 63.800,00 301.544,00 

              ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


