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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: 755/2019 
 

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 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και 
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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 δωρεάς δύο μικρών λεωφορείων στη 

Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ, αρ. πρωτ. 2/40355/2019. 

 

Ο  Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Μ. Σταυρής εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αρ. πρωτ. 2/40355/26-07-2019 εισήγηση,  η 
οποία έχει ως εξής : 

 

Ο Δήμος Ρόδου προμηθεύτηκε πρόσφατα δύο μικρά λεωφορεία μέσω του 
εγκεκριμένου έργου, με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα 
Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με 
ακρωνύμιο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. 
Το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου 
τηλεματικού συστήματος για τις δημόσιες αστικές μεταφορές που 
περιλαμβάνει συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού με χρήση 
προηγμένων μέσων (ενσωμάτωσης ΤΠΕ), έχει ως κύριο στόχο να 
προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στην 
διασυνοριακή περιοχή. Ο αντίκτυπος του έργου αναμένεται να συμβάλει 
στην ενίσχυση της μετακίνησης με ΜΜΜ τόσο των πολιτών όσο και των 
τουριστών καθώς στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους. 
Συνολικά αναμένεται να επιτευχθεί η μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των μετακινήσεων στις περιοχές στόχου. 
Τα παραπάνω δύο λεωφορεία θα βοηθήσουν: 
• στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος μέσω, 

� της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω της αύξησης 

χρήσης των ΜΜΜ, 

� της μείωσης εκπομπών CO2 και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

που προκύπτουν από την αύξηση της χρήσης ΜΜΜ. 

• στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη μείωση του συνολικού 
κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών των περιοχών 
στόχου. 
• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των 
επισκεπτών από την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με 
τα δρομολόγια των ΜΜΜ. 
Τα δυο (2) Mini-bus είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO VI, μήκους 
έξι (6) μέτρων, των οποίων η προμήθεια υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας 
INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 σε ποσοστό 85% από το 
ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το 
οχήματα παρέδωσε η Ανάδοχος εταιρία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ, εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Βασίλειο και Ανδρέα 
Τσελέντη που επισκέφθηκαν τη Ρόδο στις 16 Ιουλίου. 
Το νέα ευέλικτα οχήματα θα  καλύψουν διαδρομές εντός της πόλης, με 
μικρής διάρκειας και πυκνά δρομολόγια, στο πλαίσιο του σχεδιασμού που 
έχει ξεκινήσει για την ενίσχυση της χρήσης των ΜΜΜ και τον περιορισμό 
των ΙΧ στο ιστορικό κέντρο.  
Παραθέτουμε περιληπτικά κάποια χαρακτηριστικά: 

α) Μάρκα – τύπος: KARSAN 
β) Αριθμοί Πλαισίου: NLNNC2ELLA10007334 και NLNNC2ELLA10007333 
γ) Χρώμα:  Λευκό 
δ) Συνολικός αριθμός επιβατών: 14 καθήμενοι και 8 όρθιοι 
ε) Είδος καυσίμου: Πετρέλαιο 

Έχοντας στην κατοχή του λοιπόν σήμερα ο Δήμος Ρόδου τα δύο αυτά 
μικρά λεωφορεία και προκειμένου να καταστεί περισσότερο ευέλικτη η 
διαχείριση και η συντήρηση τους και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ μπορεί να ανταπεξέλθει 
καλύτερα σε αυτό το κομμάτι, προτείνετε με τη σύμφωνη γνώμη της 
Νομικής υπηρεσίας του Δήμου μας η δωρεά τους στη ΔΕΣ ΡΟΔΑ σύμφωνα 
με την παραγρ. 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.) «Δωρεές 
δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών 
παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού η κοινοτικού 
συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των μελών του, προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται 
με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση 
των κατοίκων της περιοχής.» 
Η μόνη υποχρέωση του δωρολήπτη θα είναι η ανάληψη της επιβάρυνσης 
όλων των επιπλέον εξόδων για τη θέση σε κυκλοφορία. 
Επίσης απαιτείται να καταχωρηθεί η δωρεά στα αρχεία της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, 
να υπογραφεί η αντίστοιχη πράξη δωρεάς και από τις δύο πλευρές και να 
καταβληθεί από τον δωρεοδόχο φόρος, που προβλέπεται από τον Νόμο 
3842/2010.Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να οριστεί εκπρόσωπος εκ 
μέρους του Δήμου Ρόδου, που θα δικαιούται να υπογράψει, να καταθέσει ή 
να παραλάβει οποιαδήποτε έγγραφο σχετικό με την εν λόγω δωρεά. 
Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης 
Τροχαίου υλικού και Μηχανημάτων κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ του Χρήστου 
να υπογράψει, να καταθέσει ή και να παραλάβει οποιαδήποτε έγγραφο 
σχετικό με την δωρεά των δύο μικρών λεωφορείων στη Δ.Ε.Σ.  ΡΟΔΑ, 
προκειμένου να διεκπεραιωθεί η καταχώρηση της δωρεάς στη Δ.Ο.Υ. 
Ρόδου.  

Μετά από τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί 
στην εν λόγω δωρεά των δύο μικρών λεωφορείων στη ΔΕΣ ΡΟΔΑ σύμφωνα 
με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 199 παρ. 4 του Ν.3463/06) και ύστερα 
από τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής μας Υπηρεσίας καθώς επίσης και να 
προβεί στην παραπάνω εξουσιοδότηση του κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ.  
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Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος την 

αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως επείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.2/40402/26-07-2019, το οποίο 
έχει ως εξής: 
Στις 26-7-2019 η Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων 
υπέβαλε εισήγηση με αρ.πρωτ.2/40355 προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο με θέμα «δωρεά δύο μικρών λεωφορείων στη Δ.Ε.Σ. 
ΡΟΔΑ» στην οποία δεν διευκρινιζόταν το επείγον του θέματος: 
1) Παρακαλούμε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης γιατί η 

παραλαβή των λεωφορείων έγινε στις 16/7/2019 και δεν 
υπήρξε χρόνος ικανός για την σωστή προετοιμασία του θέματος 

2) Παρακαλούμε επίσης να συζητηθεί άμεσα και πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής γιατί είναι 
επείγον να τεθούν άμεσα τα λεωφορεία σε λειτουργία μέσα 
στην καλοκαιρινή περίοδο δεδομένου ότι το λιμάνι δεν 
εξυπηρετείται από κανένα λεωφορείο σύμφωνα με όσα 
υποστηρίζει ο Δ/ντης του ΡΟΔΑ. 
 

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) επειδή το θέμα χαρακτηρίζεται ως επείγουσας 
ανάγκης. 
 

2. Εγκρίνει τη δωρεά των δύο μικρών λεωφορείων στη ΔΕΣ ΡΟΔΑ 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 199 παρ. 4 του Ν.3463/06) και 
ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής μας Υπηρεσίας. 
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3. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ για την 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας δωρεάς τον ανωτέρω λεωφορείων. 

            
     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


