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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  28/02/2020  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 05/28-02-2020    Αριθ. Απόφασης: 057/2020 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 28η Φεβρουαρίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή και 
ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/9740/24.02.2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  των άρθρων 65, 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.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

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

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

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  
 38. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

14.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

 40.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

15.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.  

16.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

41.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

17.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 42.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 19.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  
24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ  
(δικ/νος) 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 

3. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(δικ/νος) 

7.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

4. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ  
 
Παρόντες στη Συνεδρίαση είναι, η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου κα Μάνθα Ζιώγου 
και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λίνδου κ.Χρυσοβαλάντης Λάμπης.  
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ.Βασίλειος 
Υψηλάντης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  δύο (42), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετός Πότσος 
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Πόκκιας και Κωνσταντίνος Τσουρούτης,   
αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση, μετά το πέρας της Ενημέρωσης από τον 
Δήμαρχο κ.Αντώνη Καμπουράκη και τους κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους 
Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους. 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ.Αγαπητός Πάλλας, αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 1ου θέματος εκτός Ημερήσιας Διάταξης, που συζητήθηκε αμέσως μετά την  
ενημέρωση. 
 
Θ Ε Μ Α 22o: Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων 
και Μηχανημάτων Έργου, αρ.πρωτ.2/3765/2020 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ. 2/3765/24-01-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού 
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& Μηχανημάτων-Τμήμα Κίνησης Οχημάτων & Μηχανημάτων, η οποία έχει ως 
εξής: 

Επειδή υπάρχουν στο Δήμο μας οχήματα και Μηχανήματα έργου σε ακινησία λόγω 
βλάβης που είναι αδύνατη ή ασύμφορη η επισκευή τους, πρέπει να προβούμε στη 
σύσταση επιτροπής για την αξιολόγηση καταλληλότητας των παραπάνω οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η άρση της κυκλοφορίας τους 
και στη συνέχεια η καταστροφή τους. Πρέπει δε να τονισθεί ότι τα περισσότερα 
από αυτά βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση για πολλά χρόνια και επιβαρύνουν  
το περιβάλλον.   
 
Λαμβάνοντας υπόψη  τις διατάξεις: 
α) Του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», που εκτός των άλλων 
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν δημοτικά οχήματα.  
β) Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ237/Α), που σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφο 13 με 
θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» μεταξύ των άλλων μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τη θέση και την 
άρση της κυκλοφορίας των δημοτικών οχημάτων από τον Υπουργό στους  
Περιφερειάρχες. 
γ) Της Υ.Α. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 387/Β) «Περί διαδικασίας αγοράς, διάθεσης, 
θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 
του Ν.Δ. 2396/53» όπου προβλέπεται η ύπαρξη ειδικής Επιτροπής η οποία, στην 
περίπτωση άρσης κυκλοφορίας οχήματος, συντάσσει πρακτικό ακαταλληλότητας ή 
ασύμφορου κυκλοφορίας. 
δ) Του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ114/Α/2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπου ορίζεται επακριβώς ότι για την καταστροφή 
αντικειμένων άνευ αξίας συγκροτείται ειδική επιτροπή από τρεις δημοτικούς 
συμβούλους από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά 
την κρίση του δημοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής 
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες ενδεχομένως να μην διαθέτει, τότε η 
επιτροπή συγκροτείται από δύο δημοτικούς συμβούλους και έναν τεχνικό 
υπάλληλο του Δήμου και προκειμένου ο Δήμος μας να είναι σε θέση, όποτε κριθεί, 
να εκκινεί διαδικασίες άρσης κυκλοφορίας οχημάτων παρακαλούμε όπως 
προχωρήσετε στην σύσταση «Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας 
Οχημάτων και Μηχανημάτων» με τα εξής χαρακτηριστικά:  
 

1) Θα είναι τριμελής  
2) Θα απαρτίζεται από τρείς  δημοτικούς συμβούλους από τους οποίους ο ένας να 

προέρχεται από τη μειοψηφία και ένας πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις 
3) Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής θα είναι από τη λήψη της παρούσας 

απόφασης μέχρις ανακλήσεώς της.  
4) Το έργο της θα είναι η σύνταξη πρακτικών επιθεώρησης για κάθε όχημα ή 

Μηχάνημα έργου του Δήμου στα οποία θα καθορίζεται η καταλληλότητα ή η 
ακαταλληλότητά του για την επιτέλεση έργου. Τα εν λόγω πρακτικά αφού 
εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο θα προωθούνται στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου για την έκδοση απόφασης άρσης κυκλοφορίας.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Σώμα όπως αποφασίσει σχετικώς ανακαλώντας 
την προηγηθείσα σχετική με το θέμα απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 281/2018. 
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Στη συνέχεια προτείνονται οι κ.κ. Φλοσκάκης Νεκτάριος-Αντιδήμαρχος, ο οποίος 
διαθέτει τεχνικές γνώσεις, Πετρίδης Ηλίας-Δημοτικός Σύμβουλος και Δημήτριος 
Καρατζιάς – Δημοτικός Σύμβουλος.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
• Την υπ’ αριθ. 2/3765/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 67 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, 

• Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι:  
Παρόντες: τριάντα επτά (37) 
Απόντες:  πέντε (5) 
«Υπέρ» ψήφισαν τριάντα επτά (37) 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη σύσταση τριμελούς «Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας 
Οχημάτων και Μηχανημάτων» η οποία απαρτίζεται από τους παρακάτω:  
 

 

Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής να είναι από τη λήψη της παρούσας 
απόφασης μέχρι ανακλήσεώς της. Το έργο της επιτροπής να είναι η σύνταξη 
πρακτικών επιθεώρησης για κάθε όχημα ή Μηχάνημα έργου του Δήμου, στα οποία 
θα καθορίζεται η καταλληλότητα ή η ακαταλληλότητά του για την επιτέλεση 
έργου. Τα εν λόγω πρακτικά αφού εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο θα 
προωθούνται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την έκδοση απόφασης 
άρσης κυκλοφορίας. Κατόπιν των ανωτέρω ανακαλείται η προηγηθείσα σχετική με 
το θέμα απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 281/2018. 
 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ 

Επιτροπή Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων και 
Μηχανημάτων 

1. κ. Φλοσκάκης Νεκτάριος, Αντιδήμαρχος 

2. κ. Πετρίδης Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος 

3. κ. Καρατζιάς Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος  


