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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  29/11/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 21/29-11-2019    Αριθ. Απόφασης: 920/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 29η Νοεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/64003/25.11.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των 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.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  25.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

   
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  32.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 38.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 
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17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 42.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

43.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 44.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   
   
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 4.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(δικ/νος) 

3. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι: 
1. Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου. 
2. Πρόεδρος Συμβουλίου Γενναδίου κ. Ακκούρης  Σταύρος. 
 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τέσσερις  (44), ο 
Πρόεδρος κ.Μιχαήλ Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ.Αντώνης Καμπουράκης. Λόγω 
απουσίας του κ.Δημάρχου, τον αναπληροί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος 
Τριάντος, νόμιμα αναπληρωτής Δημάρχου. 
 
 
Θ Ε Μ Α  28ο: Έγκριση δημοπράτησης ακινήτων για την πράξη  
«Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου» με κωδικό 
ΟΠΣ 5045833 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης–Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΤΟΥ  Ε.Π 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020, αρ.πρωτ. 14/63463/2019.   
 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Γ.Τριάντος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ.14/63463/21-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, η οποία έχει ως εξής:  
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Στο πλαίσιο της υπ΄αρθμ. 1563/08.05.2019 Πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Νοτίου 
Αιγαίου προς το δικαιούχο Δήμο Ρόδου κρίθηκε αναγκαία η μεταστέγαση του 
πληθυσμού με επιδότηση ενοικίου, καθώς με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί ο 
κύριος στόχος της πρόσκλησης που είναι «η εξασφάλιση του κατοικείν στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – 
μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών ομάδων, όπως οι Ρομά, 
σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις».   
 
Με την υπ’ αριθμ. 3398/30.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
(ΑΔΑ: ΨΡΡΧ7ΛΞ-Σ6Ψ) εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Βελτίωση συνθηκών 
στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5045833 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020»  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2019  έως 31 
Δεκεμβρίου 2023 με συνολικό προϋπολογισμό 375.840,00€, που αναλύεται ως 
εξής:  

Έξοδα  
Συνολικό 
κόστος 

Άμεσες δαπάνες (ποσό χωρίς 
ΦΠΑ):  

358.069,00€ 

ΦΠΑ 17.771,00€ 

Σύνολο  375.840,00€ 
 
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ρόδο οφείλει να καλέσει τους ενδιαφερόμενους 
ιδιοκτήτες ακινήτων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καταθέτοντας αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος είτε σε έντυπη μορφή καταθέτοντάς τη στο Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: 
kkrhodes@rhodes.gr). Σκοπός είναι η στεγαστική υποστήριξη για αξιοπρεπή 
διαβίωση και τη μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών 
κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά για 36 μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Ο 
αριθμός των ακινήτων που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των 
ωφελούμενων οικογενειών ανέρχεται στα 17. 

Τα ακίνητα που θα επιλεγούν θα είναι σύμφωνα με τον Κτηριοδομικό Κανονισμό 
(ΦΕΚ 59/τΔ/1989). Η χορήγηση του μισθώματος θα καταβάλλεται ανά τριμηνία 
από τον Δήμο Ρόδου στον ιδιοκτήτη για την προσυμφωνημένη περίοδο χρόνου 
των 36 μηνών, με δυνατότητα παράτασης. Επίσης ο Δήμος Ρόδου θα 
αποπληρώνει τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ έως το ποσό που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα (120€ μηνιαίως για ένα άτομο και 160€ μηνιαίως για 2 ή περισσότερα 
άτομα). Επιπρόσθετα της ηλεκτρονικής υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», θα συντάσσεται Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό Μίσθωσης μεταξύ του ωφελούμενου, του ιδιοκτήτη και του Δήμου 
Ρόδου, ο οποίος θα υπογράφει ως εγγυητής της μίσθωσης.  

Τα προς μίσθωση ακίνητα θα πρέπει:  

1. Να έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, στην οποία να αναφέρεται ότι πρόκειται για 
οικία,  

2. Να διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, φυσικό και 
επαρκή αερισμό, επαρκή θέρμανση, αποχέτευση, 

3. Να έχουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό 
πιστοποιητικό) 
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Επισημαίνεται ότι θα πρέπει:  
1. Σε κάθε προτεινόμενο διαμέρισμα να διαμένει ΜΟΝΟ μία (1) οικογένεια 

(ένοικοι),  
2. Να ενοικιαστεί μέχρι το 50% των διαμερισμάτων κάθε ακινήτου-κτίσματος, 

εφόσον το κτίσμα έχει πάνω από 3 διαμερίσματα, 
3. Η μίσθωση του ακινήτου να έχει συνολική διάρκεια τριών (3) ετών, με 

δυνατότητα παράτασης. 

Χώροι ακινήτων  

Η δυναμικότητα των κατοικιών θα ανέρχεται:  

Αριθμός 
κατοικιών 

ΤΥΠΟΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΜ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΜ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΜΟΝΟΜΕΛΗΣ 18 35 180€ 
1 ΔΥΟ ΜΕΛΗ 36 53 280€ 
2 ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ  54 71 360€ 
1 ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ  72 89 420€ 
5 ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ  90 107 450€ 
5 ΕΞΙ ΜΕΛΗ  108 125 550€ 
2 ΕΠΤΑ ΜΕΛΗ  126 150 600€ 

Ενοικιαστές 

Ενοικιαστές θα είναι άτομα που διαμένουν στον καταυλισμό Καρακόνερο  του 
Δήμου Ρόδου και έχουν καταγραφεί στις απογραφές που πραγματοποιήθηκε από 
την 21η Ιουλίου έως την 5η Σεπτεμβρίου 2017 από τα στελέχη του Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου.  

Θα επιλεγούν  μετά από εξατομικευμένη προσέγγιση που θα διενεργήσουν  τα 
στελέχη του  Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά και στη βάση 
των παρακάτω κριτηρίων:  

1. Να είναι δημότες ή/και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ρόδου. 
2. Να έχουν εγγραφεί στο  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα ΡΟΜΑ 

(και στο μητρώο ωφελουμένων). 
3. Να έχουν  ξεκινήσει τις διαδικασίες διευθέτησης τυχών αστικοδημοτικών 

εκκρεμοτήτων. 
4. Να μην διαθέτουν ακίνητη περιουσία που να τους επιτρέπει να κατοικούν σε 

αυτή. 

5. Να μη  συμμετέχουν σε ενεργό, αντίστοιχο, πρόγραμμα στέγασης. 
6. Να έχουν Δελτίο Ανεργίας (εφόσον δηλώνουν άνεργοι). 
7. Το ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, 

όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
κάθε κατηγορία νοικοκυριού. 

8. Τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της 
περιοχής και φοιτούν κανονικά σε αυτά. 
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Σημειώνεται ότι: τα κριτήρια / προϋποθέσεις με αριθμό 4,5 και 8 θα πρέπει να 
ισχύουν σε όλη τη διάρκεια της πράξης για κάθε ωφελούμενο και θα ελέγχονται 
περιοδικά από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά. Μη 
τήρηση αυτών συνεπάγεται τη διακοπή της πράξης για τα εν λόγω ωφελούμενα 
άτομα και νοικοκυριά αυτών. 
9. Επιπρόσθετα των προαναφερόμενων κριτηρίων θα συνεκτιμηθούν τα 

παρακάτω: 
• Να έχουν εργασιακή εμπειρία ή συμμετέχουν/συμμετείχαν σε προγράμματα 

κατάρτισης ή σχολείο δεύτερης ευκαιρίας,  
• Να συμμετέχουν/συμμετείχαν σε ομαδική και/ή εξατομικευμένη συμβουλευτική 

υποστήριξη. 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος στους 
ωφελούμενους είναι: 

1. Στέγαση 
2. Κάλυψη μηνιαίας δαπάνης για πληρωμή λογαριασμών κοινής 

ωφέλειας (120€ για ένα άτομο και 160€ για 2 ή περισσότερα άτομα) 
3. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη από τα στελέχη του Παραρτήματος Ρομά  
4. Συμβουλευτική (εργασιακή, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αγωγή 

υγείας και διατροφής) 
5. Λήψη κοινωνικών παροχών σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας 

με παράρτημα Ρομά (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επιδόματα 
αναπηρίας, Κοινωνικά Τιμολόγια, δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη 
ανασφαλίστων κα) 

6. Διασύνδεση µε αρμόδιες Υπηρεσίες, με στόχο, μεταξύ άλλων: 
� Την εγγραφή στον ΟΑΕΔ 
� Την αξιοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξης στην 

εργασία 
� Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής από τους εργασιακούς 

συμβούλους των Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση του 
ΟΑΕΔ 

� Την εγγραφή ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
 
Για κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό, που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης 
ενοικίου, θα υπάρχει καρτέλα υποδοχής και παρακολούθησης καθώς και 
Εξατομικευμένο σχέδιο κοινωνικής ένταξης μέσω συμπλήρωσης εντύπων 
ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής στήριξης. Το νοικοκυριό θα παρακολουθείται 
από τα στελέχη του Παραρτήματος Ρομά καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  
 
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι Ρομά – Ενοικιαστές θα  πρέπει να καταθέσουν σχετική 
έντυπη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με 
Παράρτημα Ρομά, όπου ακολουθείται διαδικασία υποδοχής και πληροφόρησης για 
τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος. Στην περίπτωση θετικής απάντησης-
αξιολόγησης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής, δημιουργείται 
Οικογενειακός Φάκελος Ένταξης, ο οποίος περιλαμβάνει:  

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 
2. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης, Εκκαθαριστικό Σημείωμα και Πρόσφατη 
Βεβαίωση Περιουσιακής Κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 
(με ευθύνη του αιτούντος) 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (με ευθύνη του αιτούντος) 
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4. Βεβαίωση διαμονής σε οικισμό / καταυλισμό Ρομά (με ευθύνη του Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Ρόδου με  Παράρτημα Ρομά) 
5. Έκθεση πλήρωσης κριτήριων του αιτούντος ως προς τις απαιτήσεις του 
προγράμματος (με ευθύνη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με  
Παράρτημα Ρομά)  
6. Έκθεση αξιολόγησης από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό του Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Ρόδου με  Παράρτημα Ρομά. 

Διάρκεια αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση από το Δήμο Ρόδου των 
δεκαεπτά κατοικιών θα παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια χρηματοδότησης 
της πράξης (μέχρι 31-10-2022) ή/και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού της  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό - Εκπροσώπηση 
Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, των οποίων τα 
ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Φυσικά πρόσωπα μπορούν 
να εκπροσωπηθούν από τρίτο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Αν κάποιος 
συμμετέχει για λογαριασμό άλλου προσώπου (φυσικού) οφείλει να προσκομίσει 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόμενου δικαιούχου του ακινήτου 
Πληροφορίες  ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από τo Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Ρόδου με Παράρτημα Ρομά  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, που 
βρίσκεται στην οδό  Ερυθρού Σταυρού 12Α (Παλιό Νοσοκομείο), κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 09:00 - 14:00. Τηλ. Επικοινωνίας  2241044756, 44744, 44748, 
44758,44759 κα Κατερίνα Ταβερνάρη, κα Δημητρίου Άννα, κα Καραγεώργη 
Τσαμπίκα, κα Χατζημιχαήλ Ευαγγελία, κα Μαριά Παναγιώτα και κα Θεοδωροπούλου 
Ειρήνη. 
Αντίγραφο της διακήρυξης θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω 
διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας, ενώ θα 
βρίσκεται αναρτημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια. 

   

Ζητείται από το Σώμα όπως: 

1. Εγκρίνει τη δημοπράτηση μίσθωσης ακινήτων από το αρμόδιο τμήμα της 
Διευ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
1563/08.05.2019 (ΑΔΑ:Ω00Φ7ΛΞ-ΧΓΙ) Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Νοτίου 
Αιγαίου προς το Δήμο Ρόδου και την υπ. αριθμ. 3398/30.09.2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΡΡΧ7ΛΞ-Σ6Ψ) για 
την ένταξη της Πράξης «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου 
Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5045833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 
Αιγαίο 2014- 2020»   

2. Εγκρίνει τις άνω προϋποθέσεις ως απαραίτητες για την εκμίσθωση  
ακινήτων και την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων Ρομά – 
Ενοικιαστών στην πράξη  Πράξης «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά 
Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5045833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Νότιο Αιγαίο 2014- 2020»   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ.Κ.Πότσος, ο 

Αντιπρόεδρος κ. Σ.Διακοσταματίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Τσουρούτης, 
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Α.Πάλλας, Μ.Χριστοδούλου, Γ.Σαρικάς, Γ.Πόκκιας απουσίαζαν από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης για το θέμα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,  τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018)  και του άρθρου 93  του 

Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος (σε 

σύνολο 37 παρόντων μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι 37),  

  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη δημοπράτηση μίσθωσης ακινήτων από το αρμόδιο 
τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ.1563/08.05.2019 (ΑΔΑ:Ω00Φ7ΛΞ-ΧΓΙ) Πρόσκληση της 
ΕΥΔ Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου προς το Δήμο Ρόδου και την υπ΄αριθμ. 
3398/30.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
(ΑΔΑ: ΨΡΡΧ7ΛΞ-Σ6Ψ) για την ένταξη της Πράξης «Βελτίωση 
συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 
5045833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014- 
2020»   

2. Εγκρίνει τις άνω προϋποθέσεις ως απαραίτητες για την εκμίσθωση  
ακινήτων και την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων Ρομά – 
Ενοικιαστών στην πράξη  Πράξης «Βελτίωση συνθηκών στέγασης 
Ρομά Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5045833 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020»   

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 
 


