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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  3/7/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 12/3-7-2019    Αριθ. Απόφασης: 681/2019 

 
Στη Ρόδο σήμερα   την 3η Ιουλίου  2019  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
13.30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση (3η 
πρόσκληση) το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    
Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/34263/1.7.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους   Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  65 παρ.5 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
παρ.2 του Ν.4257/2014, 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. 
Αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/32736/24-
6-2019, προκειμένου να συνεδριάσει την 28η Ιουνίου 2019 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13.00 όπου δε συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη 
απαρτία (24 μέλη). Στη συνέχεια συνεκλήθη (2η Συνεδρίαση) την 3η 
Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 όπου και πάλι δε 
συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία.  
Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.2 & 3 του 
Ν.3563/2006 καθώς και του άρθρου 7 του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Δ.Σ. παρ.2 και 3, το Συμβούλιο συνεδρίασε 
εφόσον συγκέντρωσε το 1/3  τουλάχιστον του συνολικού 
αριθμού  των μελών του.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 24.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
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7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 25.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  
11. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

    

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

16.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
  

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

13. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

14.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 
 

16. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

17.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
 

18. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας  

19. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

9.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 20.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 
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10.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

11.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 22.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

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 είκοσι πέντε  (25), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εντός και εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε 
στο Σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 65 
του Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 
του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (Α΄93), «Ένα μήνα πριν από τη 
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων 
Δημοτικών αρχών το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για 
θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά 
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που 
αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως όλα τα θέματα 
της Συνεδρίασης εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 
 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Έγκριση παράτασης χρόνου μίσθωσης 
ακινήτου για ανάπτυξη οργανωμένου χώρου προσωρινής 
μετεγκατάστασης Δήμου Ρόδου 2/33827/2019. 
 
Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/33827/2019 εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
 
 
Σχετ.: α. Η υπ. αρ. 485/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 β. Η υπ. αρ. 8886/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.Α.Δ. 
 γ. Η υπ. αρ. 1052/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 δ. Το από 22/12/2017 μισθωτήριο συμβόλαιο με την ΕΤΑΔ. 
 ε. Το με αρ. πρωτ. 27982/381/20-6-2019 έγγραφό της Ειδικής 

Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 

 

 

Με την υπ. αρ. 485/31-8-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
καθορίστηκαν ως χώροι προσωρινής εγκατάστασης πλανοδίων (ΡΟΜΑ) που 
διαμένουν στη νήσο Ρόδου, τμήματα της μερίδας 297Α γαιών Ασγούρου (ΑΒΚ 
2808) και 151-15 γαιών Αγίας Βαρβάρας –Τσαΐρι και αποφασίστηκε η αποστολή 
αιτήματος παραχώρησης τους. 

Με τη με αρ. πρωτ. 8886/20-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΤ.Α.Δ. εγκρίθηκε η μίσθωση του ακινήτου ΑΒΚ 2808 - Κ.Μ. 297Α γαιών 
Ασγούρου συνολικού εμβαδού 7.967 τ.μ., προς τον Δήμο Ρόδου για δέκα έτη.  
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Με την υπ. υπ. αρ. 1052/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 
η υπογραφή συμφωνητικού μίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου για δέκα (10) 
έτη. 

Το σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης υπογράφτηκε την 22-12-2017 μεταξύ του 
Δήμου Ρόδου και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ.). 

Προ ημερών, η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου 
ενημερώθηκε από την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 
ότι, από την εξέταση του φακέλου αίτησης του Δήμου αναφορικά με τη 
δημιουργία χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης για πληθυσμούς ΡΟΜΑ, 
προκύπτει ότι η μίσθωση είναι για δέκα έτη, αλλά η ολοκλήρωση έκδοσης της 
σχετικής ΚΥΑ απαιτεί τουλάχιστον μια διετία, ενώ υφίσταται και η ανάγκη για 
σταδιακή διασπορά του πληθυσμού στον ευρύτερο αστικό ιστό σε χρονικό 
εύρος μιας δεκαετίας. Έτσι, κρίνεται αναγκαία η παράταση μίσθωσης για ικανό 
χρονικό διάστημα, ώστε να υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, το χρόνο 
ολοκλήρωσης του προγράμματος. 

Επιπλέον, η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ απέστειλε 
το με αρ. πρωτ. 27982/381/20-6-2019 έγγραφό της προς την ΕΤ.Α.Δ. 
ζητώντας την παραχώρηση του παραπάνω ακινήτου στο Δήμο άνευ 
ανταλλάγματος ή σε αντίθετη περίπτωση την τροποποίηση του υπάρχοντος 
μισθωτηρίου, ώστε να είναι δυνατή η δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της 
μίσθωσης επί μια δεκαετία στη συγκεκριμένη έκταση της επικείμενης 
μετεγκατάστασης στο Δήμο Ρόδου. 

 

 

Η άμεση επίλυση του θέματος του χρόνου μίσθωσης κρίνει σε απόλυτο βαθμό 
την θετική εξέλιξη του προγράμματος που θα λάβει χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ και για αυτό κρίνεται ως κατεπείγουσα η ανάγκη άμεσης εξέτασης του 
θέματος από Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  

1) Την εξέταση της εισήγησης λόγω του κατεπείγοντος του θέματος. 

2) Την έγκριση τροποποίησης του από 22 Δεκεμβρίου 2017 Μισθωτηρίου Συμβολαίου  
μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΕΤΑΔ που αφορά τμήμα του ακινήτου ΑΒΚ 2808 
- Κ.Μ. 297Α γαιών Ασγούρου συνολικού εμβαδού 7.967 τ.μ., που αποφασίστηκε 
με την αρ. 1052/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τη 
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης του χρόνου διάρκειας για επιπλέον δέκα (10) 
έτη. 

3) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την αποστολή σχετικού αιτήματος και 
διαπραγμάτευση του θέματος με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 
(ΕΤ.Α.Δ.). 

4)  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της συμφωνητικού 
τροποποίησης το παραπάνω Συμφωνητικού Μίσθωσης. 

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαμε κάνει μίσθωση για 10 χρόνια και πληρώνει ο Δήμος ενώ 
δεν οφείλει για τη μετεγκατάσταση πέρασαν τα 3 χρόνια και η κυρία Γιάντσου 
έκρινε ότι δεν μπορεί να επενδύσει το κράτος 2.300 για 7 μόνο χρόνια 
ακυρώνονταν το πρόγραμμα βέβαια ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε 
στο τέλος τους στείλαμε αίτημα να παραχωρηθεί στο διηνεκές το ακίνητο και 
χωρίς μίσθωμα σε αυτή τη φάση επειδή είναι πριν τις εκλογές δεν μπορούν να 
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το προχωρήσουν το μελετούν όμως, προχώρησαν την διαδικασία να παραταθεί 
η μίσθωση κλπ ούτως ώστε να επενδυθούν τα 2300. Αυτά είναι που δεν 
προχωράμε με τους ΡΟΜΑ, για του λόγου το αληθές κ. Πρόεδρε . 
 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Στάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Καραγιάννη, 
Γ. Κακούλης και  Μ.Χριστοδούλου ,  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης του θέματος. 
 

 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση , 
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, την τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε. Μανδρακού για την 
αιτιολογία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.4257/2014 
την αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως «επείγουσας 
ανάγκης»και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος, επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 601/2019 Απόφαση ( ΑΔΑ: ΩΩ3ΓΩ1Ρ-948). 

2. Την έγκριση τροποποίησης του από 22 Δεκεμβρίου 2017 Μισθωτηρίου 
Συμβολαίου  μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΕΤΑΔ που αφορά τμήμα του 
ακινήτου ΑΒΚ 2808 - Κ.Μ. 297Α γαιών Ασγούρου συνολικού εμβαδού 7.967 τ.μ., 
που αποφασίστηκε με την αρ. 1052/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ως προς τη δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης του χρόνου διάρκειας για 
επιπλέον δέκα (10) έτη. 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την αποστολή σχετικού αιτήματος και 
διαπραγμάτευση του θέματος με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 
(ΕΤ.Α.Δ.). 

4.  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της συμφωνητικού 
τροποποίησης το παραπάνω Συμφωνητικού Μίσθωσης. 
 

 

      
      ΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
 
 
 
                            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


