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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: 931/2019 
 

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- 
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Γραμματέας Δ.Σ. 
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  39ο :  Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 
σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το έτος 2020-2021 
αρ.πρωτ. 2/63921/2019.   

 
Ο Αντιδήμαρχος κ.Ε.Καρίκης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος 

την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/63921/2019 εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η 
οποία έχει ως εξής:  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 3, των παρ.8,9 και 10 του 

άρθρου 4 , των παρ.4,5 και 6 του άρθρου 5, των παρ.1,2 και 3 του άρθρου 8 και 

των παρ.1 και 3 του άρθρου 59 του Ν.1566/1985 ( Α΄167 ) σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις των παρ.1,2 και 5  του  άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 ( Α΄147 ) 

όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011( 

Α΄118 ) και συμπληρώθηκε από την παρ.1 του άρθρου 246 του Ν.4512/2018 ( 

Α΄ 5 ) και ισχύουν, του άρθρου 5 του Ν.4186/2013 ( Α΄193 ) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4327/2015 (Α΄50)  και το άρθρο 66 του 

Ν.4386/2016 ( Α΄83 ) και των άρθρων 4,6,8 και 34 του Ν.3699/2008 ( 

Α΄199 )  και τα οριζόμενα σε διάφορες εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις  για 

θέματα που σχετίζονται με την Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια - Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση , το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, 

υποβιβασμούς, μετατροπές, προσθήκες / καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα 

ΕΠΑΛ και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια ) με την έκδοση 

υπουργικών αποφάσεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. 

      Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνονται υπόψη, ο αριθμός των 

μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση 

που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με σκοπό τη 

δημιουργία επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων .  

Για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου γνωμοδοτεί το δημοτικό 

συμβούλιο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.1566/1985: «Η δημοτική ή κοινοτική 

επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο  ικανότητας και στο 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και 

λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την 

κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, 

κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των 

σχολικών κτιρίων, την επισκευή κα: συντήρηση του, καθώς και το έργο των 

σχολικών επιτροπών.»  

Με το υπ’ αριθ. 165494/ΓΔ4/22.10.2019  έγγραφο του, το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων ζήτησε την εισήγηση των Διευθύνσεων της 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις μεταβολές 

σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021. 

 Σε συνέχεια αυτού, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Νομού Δωδεκανήσου με το υπ’ αριθ. 8804/19.11.2019  έγγραφο του, 

εισηγείται: 

  

  Α) Την προαγωγή του1ου Νηπιαγωγείου Ιαλυσού από 2/θέσιο σε 3/θέσιο. 
 

   Συγκεκριμένα:  
  Α) Η προαγωγή του 1ου Νηπιαγωγείου Ιαλυσού από 2/θέσιο σε 3/θέσιο 
κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της αύξησης του αριθμού των νηπίων-
προνηπίων στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. 

 
      Ο αριθμός των νηπίων-προνηπίων του παραπάνω νηπιαγωγείου το σχολ. έτος 
2016-2017 ήταν 49 νήπια-προνήπια, το σχολ. έτος 2017-2018 ήταν 50 νήπια-
προνήπια,  το σχολ. έτος 2018-2019 ήταν 50 νήπια-προνήπια και κατά τη φετινή 
σχολική χρονιά, μέχρι και σήμερα, είναι 66 νήπια-προνήπια.  

   Η αυξανόμενη κτιριακή ανάπτυξη της περιοχής της Ιαλυσού καθώς και η 

προτεινόμενη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση οδήγησαν το 1Ο 
Νηπιαγωγείο Ιαλυσού να δημιουργήσει  και 3ο πρωινό τμήμα. Παρά τη δημιουργία 
και τρίτου πρωινού τμήματος το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο δεν μπόρεσε να 
εγγράψει όλα τα προνήπια της περιοχής του. 

    Ο εκτιμώμενος αριθμός νηπίων-προνηπίων του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου για 
το σχολικό έτος 2020-2021 θα είναι  πάνω από 65 νήπια-προνήπια. 
   Επιπλέον, η κτηριακή υποδομή του1ου Νηπιαγωγείου Ιαλυσού παρέχει τη 
δυνατότητα αύξησης της οργανικότητάς του από 2/θέσιο σε 3/θέσιο διότι υπάρχει 
αίθουσα να στεγαστεί και 3ο πρωινό τμήμα. 

   Επίσης αυτή την στιγμή εκκρεμεί η έγκριση, από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ενός κτιριολογικού προγράμματος για την κατασκευή δύο νέων 
αιθουσών στο 1Ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού και η αύξησης της οργανικότητας του 1ου 
Νηπιαγωγείου Ιαλυσού από 2/θέσιο σε 3/θέσιο θα βοηθήσει στην παραπάνω 
έγκριση.    

 

 

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Νομού 

Δωδεκανήσου με το υπ’ αριθ. 7288/04-11-2019 έγγραφο του, ενημέρωσε ότι για 

το σχολικό έτος 2020-2021 δεν προτείνει καμία μεταβολή σχολικών μονάδων.  

        Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω στα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ρόδου για την θετική εισήγηση  ως προς το να :  

 
Α. Συνηγορήσει με τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 
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Δωδεκανήσου αναφορικά με τις  << μεταβολές σχολικών  μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-

2021 >> του Δήμου Ρόδου. 

 

 
Β. Για το προτεινόμενο προς αναβάθμιση νηπιαγωγείο, να εκδοθούν 
και να αποσταλούν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., η προβλεπόμενη ανάληψη 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων που θα εκδώσει η οικεία Σχολική 
Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και βεβαίωση δέσμευσης 
οικονομικών πιστώσεων με μέριμνα των οικονομικών υπηρεσιών 
του Δήμου Ρόδου , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4270/2014 ( 
Α΄143 ) και του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016 ( Α΄145 ) .      

 

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, 

Α.Πάλλας, Μ.Χριστοδούλου, Ι.Κορωναίος και Γ.Σαρικάς, 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. Συνηγορεί  με τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου 

αναφορικά με τις  << μεταβολές σχολικών  μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021 >> του Δήμου 

Ρόδου. 

 

2. Την αναβάθμιση του 1ου Νηπιαγωγείου Ιαλυσού από 2/θέσιο σε 3/θέσιο, 

λόγω της αύξησης του αριθμού των νηπίων-προνηπίων στο συγκεκριμένο 

νηπιαγωγείο. 

Για την ανωτέρω αναβάθμιση, να εκδοθούν και να αποσταλούν στο 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. η προβλεπόμενη ανάληψη δαπάνης λειτουργικών εξόδων που θα 

εκδώσει η οικεία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και βεβαίωση 
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δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων με μέριμνα των οικονομικών υπηρεσιών 

του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (Α΄143) και 

του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 
 


