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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  26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 13/26-7-2019    Αριθ. Απόφασης: 752/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 26η Ιουλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
13.00΄ 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. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/39118/22.7.2019 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. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

 

 22.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 23.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 24.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

 26.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 27. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 

10. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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12.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

13. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
  

15. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

2.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 11.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 
 

12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
5. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήμαρχος 

14.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 

6. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

15.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
 

16.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

8. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

17. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 
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   (30), 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 
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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: Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη 

διαδικασία της μίσθωσης ακινήτου με απευθείας ανάθεση για την 

προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης του 10ου Δημοτικού 

Σχολείου και του 4ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/40132/2019. 

 

Ο  Αντιδήμαρχος  κ. Ι. Κορωναίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αρ. πρωτ. 2/40132/25-07-2019 εισήγηση ,  η οποία έχει 
ως εξής : 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας , Δια βίου Μάθησης και Προσχολικής Αγωγής & 

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ρόδου  κ. Ιωάννης 

Κορωναίος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω: 

 
  Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 16 η 

μίσθωση ακινήτων για την στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων , η στέγαση και 

συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής 

χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου , από κάθε σχολική μονάδα καθώς και 

της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε 

συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας είναι πλέον αρμοδιότητα των Δήμων. 

 

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 194 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄114), ορίζεται ότι: 

 «Για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται δημοπρασία…» και 

με το άρθρο 201 του ίδιου Κώδικα, ότι « Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με 

πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

καθορίζεται η διαδικασία για τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που 

αφορούν … την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων 

που ανήκουν σε τρίτους, οι όροι για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες αυτές, τα 

σχετικά με τη διακήρυξη, τη δημοσίευση και την επικύρωση, των αποτελεσμάτων 

των δημοπρασιών αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ». 

 

Γ) Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4257/2014 ( ΦΕΚ 93 Α΄/14.4.2014 ) 

προστίθεται δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 194 του Ν.3463/2006 , ως 

ακολούθως :  

« 2. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία 

μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 
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περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της δημοπρασίας 

έως και δύο (2) μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους ή προκύπτουν, 

επείγοντες και  απρόβλεπτοι λόγοι κατά την διάρκεια αυτού που υπαγορεύουν την 

προσωρινή μεταστέγαση του σχολείου σε άλλο κτήριο. Για τη σύναψη της 

σύμβασης απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

που λαμβάνεται με  τα 2/3 του συνόλου των μελών του, καθώς και εκτίμηση της 

αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η διάρκεια της μίσθωσης 

ορίζεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έτος, εφόσον 

εξακολουθούν να υφίστανται οι ανωτέρω λόγοι. Αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.»  

Με την ανωτέρω διάταξη δίνεται η δυνατότητα απευθείας και χωρίς δημοπρασία 

μίσθωσης ακινήτου από τους Δήμους για την προσωρινή κάλυψη αναγκών 

στέγασης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 

περιπτώσεις που ρητώς ορίζει η διάταξη. Σκοπός της ρύθμισης είναι η προσωρινή 

και μόνον στέγαση των σχολικών μονάδων , μη επιτρεπομένης της αναμίσθωσης , 

με στόχο την ακώλυτη παροχή του εκπαιδευτικού έργου σε  

κάθε περίπτωση. Σημειώνεται ότι με τη διάταξη αυτή ορίζεται ρητώς ότι η διάρκεια 

των εν λόγω συμβάσεων δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ενός έτους με 

δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έτος.      

 

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 ( ΦΕΚ 77/30.3.1981 τ.Α΄) 

καθορίζονται τα όργανα , οι διαδικασίες και οι όροι διενέργειας δημοπρασιών δι΄ 

εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων .  

 

 Ε) Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 14 όπως 

αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 ( ΦΕΚ 

85/11.04.2012 τ. Α΄ ) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4257/2014        

( ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ. Α΄) προστέθηκε στη δικαιοδοσία των Δήμων η εξής 

αρμοδιότητα :   

« η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την 

ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου 

να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο . Η εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου γίνεται από 

την επιτροπή του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 .Τα ανωτέρω ισχύουν και για 

μισθώσεις κτηρίων προς στέγαση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης από τους Δήμους . Σχετικές αποφάσεις συγκρότησης της επιτροπής 

καταλληλότητας για μίσθωση σχολικών ακινήτων που εκδόθηκαν μετά την έναρξη 

ισχύος του Ν.3852/2010 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είτε από τον οικείο 

Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης είτε από τον Δήμαρχο , θεωρούνται 

νόμιμες» 

ΣΤ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 ( ΦΕΚ 

128/21.6.2006 τ.Α΄) καθορίζεται ο τρόπος  συγκρότησης επιτροπής 

καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση 

σχολικής μονάδας . 

 

Ζ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 37237/ΣΤ1/2007 ( ΦΕΚ 635/27.4.2007 

τ.Β΄) απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων καθορίζονται τα 
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κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων , για την ανέγερση Δημοσίων 

διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων 

κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων .   

 

Η) Το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 1 του Ν.4257/2014. 

 

Θ) Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αρ.1527/2018 η οποία εξασφάλισε 
παράταση του μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2018-2019 και 
στην οποία αναφέρεται η υπ΄αριθ.πρωτ.2/75535/7-12-2018 εισήγηση-διαβίβαση 
του Νομικού Συμβούλου της Νομικής Υπηρεσίας κ.Στάγκα με την οποία μας 
διαβιβάζει την από 30-11-2018 αίτηση του δικηγόρου Ιωάννη Καραμιχάλη 
πληρεξουσίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου όπου μας γνωρίζει την πρόθεση 
της ΙΚΡ να παρατείνει τη μίσθωση για (5) πέντε επιπλέον έτη (επιτρεπτά άνευ 
διαγωνισμού) με τους όρους που ίσχυαν μέχρι σήμερα, του κτιρίου της Π.Πόλης 
όπου στεγάζεται το 10ο Δημοτικό Σχολείου (έναντι της εκκλησίας του Αγίου 
Παντελεήμονα της Μεσαιωνικής Πόλης) της οποίας η 12ετής διάρκεια έληξε 30-
11-2018. 
 

Ι) Το γεγονός ότι λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τον χαρακτήρα των 
αναγκών των κατοίκων της περιοχής, κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη 
στέγασης και λειτουργίας του 10ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου 
Νηπιαγωγείου Πόλεως Ρόδου εντός της Μεσαιωνικής Πόλης, σε μισθωμένο 
κατάλληλο κτίριο για στέγαση σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των παραπάνω 
σχολείων έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαγωνισμού από τη νέα 
δημοτική αρχή.     
 
Κ) Το γεγονός ότι μεσολαβούν λιγότερο από 2 μήνες έως την έναρξη του νέου 
σχολικού έτους 2019-2020, οπότε το θέμα χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον και 
εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4257/2014. 
 
 

Π ρ ο τ ε ί ν ω  
 
Α) Την έγκριση μίσθωσης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και χωρίς 
δημοπρασία (άρθρο 42 του Ν.4257/2014, ΦΕΚ 93 Α΄/14.4.2014 )  του κτιρίου 
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου (επί της οδού Κισθινίου) που στεγάζει το 10ο 
Δημοτικό Σχολείο και το 4ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Ρόδου, προκειμένου να 
συνεχιστεί χωρίς κώλυμα η παροχή του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 
2019-2020. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για ένα (1) έτος, χρόνος κατά τον 
οποίο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαγωνισμού και ως μίσθωμα ορίζεται το 
ήδη υφιστάμενο. 
 
Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για τις περαιτέρω ενέργειες.  
 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Είναι τυπικό το θέμα. Έχει λήξει η σύμβαση με την 
Ισραηλινή Κοινότητα, έχει δοθεί παράταση πέρυσι με εισήγηση του συνάδελφου 
του κ. Μουτάφη και αυτή τη στιγμή θα πρέπει τουλάχιστον για 1 χρόνο να 
κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε το σχολείο με την καινούργια 
σχολική περίοδο και με τη διαδικασία που αναγράφεται στο άρθρο του 
καινούργιου νόμου του 2014 μπορούμε με απευθείας ανάθεση να το δώσουμε 
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στην Ισραηλίτικη Κοινότητα για να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και η 
καινούργια δημοτική αρχή να κάνει τον διαγωνισμό ο οποίος προβλέπεται. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις. Κυρία Σαρρή; Ναι. Κύριε 
Γιαννακάκη; Ναι. Ομόφωνα λοιπόν και το 16ο θέμα εκτός.  
 

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

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Καραγιάννη, Δήμος Μουτάφης, Ε. 

Παναή, Ε. Ατσίδη, Α. Παπουράς, Α. Μανωλάκης, ο Γραμματέας Α. 
Γιαννικουρής  και ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Στάγκας, ήταν απόντες από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
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 για το θέμα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 689/2019 Απόφαση      
( ΑΔΑ: ΩΩ8ΕΩ1Ρ-ΜΝΜ) και τον χαρακτηρισμό του θέματος ως 
«επείγουσας ανάγκης» 
 

2. Α) Εγκρίνει τη μίσθωση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 
χωρίς δημοπρασία (άρθρο 42 του Ν.4257/2014, ΦΕΚ 93 Α΄/14.4.2014 )  
του κτιρίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου (επί της οδού Κισθινίου) 
που στεγάζει το 10ο Δημοτικό Σχολείο και το 4ο Νηπιαγωγείο Πόλεως 
Ρόδου, προκειμένου να συνεχιστεί χωρίς κώλυμα η παροχή του 
εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2019-2020. Η διάρκεια της 
μίσθωσης ορίζεται για ένα (1) έτος, χρόνος κατά τον οποίο θα 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαγωνισμού και ως μίσθωμα ορίζεται το ήδη 
υφιστάμενο. 
 
Β)  Εξουσιοδοτείται  ο Δήμαρχος Ρόδου  για τις περαιτέρω ενέργειες.  
 

  

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


