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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  08/05/2020  Τακτικής δια περιφοράς  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 09/08-05-2020    Αριθ. Απόφασης: 103/2020 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 08η Μαΐου του  2020  ημέρα  Παρασκευή με τη δια 
περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικού Συμβούλιο Ρόδου με την έγκριση 
και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/18557/04.05.2020 (Ορθή 
Επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 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), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 75/30-03-2020), της 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020), καθώς και 
τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-2020) που 
αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.    
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
01.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

02.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
03.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
04.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
05.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

06.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

07.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

08.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
09.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ  ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  
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16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

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

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   
 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 
01. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 02.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει τουλάχιστον το ½ των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη 
συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς 
διαδικασία, ανταποκρίθηκαν  οι σαράντα  επτά (47). 
 
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και των θεμάτων 
εκτός Ημερήσιας Διάταξης, οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»       κ.κ. 
Φώτης Χατζηδιάκος, Δημήτρης Κρητικός και Καλετός Πότσος αντίστοιχα, 
καθώς και τα μέλη αυτών, με το υπ΄αριθ.πρωτ. 2/19253/07-05-2020 
έγγραφό τους δηλώνουν  την παρουσία τους στη Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και αποχωρούν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης  των θεμάτων 
της Ημερήσιας Διάταξης και των έκτακτων θεμάτων. 
 
Συνεπώς η Συνεδρίαση άρχεται παρουσία  είκοσι έξι  (26) Δημοτικών Συμβούλων. 
 

Θ Ε Μ Α  37o : Έγκριση της υπ’ αριθ. 271/2020 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ που αφορά: «Mέτρα στήριξης φοιτητών  λόγου 
covid-19».   

 
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά – με 

email για όλα τα θέματα της Τακτικής  διά περιφοράς Συνεδρίασης, επί συνόλου  
(48) θεμάτων και (7) εκτός Η/Δ/ θεμάτων, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους 
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για την έγκριση της υπ’ αριθ. 271/27-04-2020 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ, η οποία έχει ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Β. Μανέττας, θέτει υπόψη του σώματος, την υπ΄αριθμ. πρωτ. 
3722/27-04-2020 εισήγηση του ιδίου, με θέμα «Εισήγηση για τη λήψη οικονομικών 
μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης κορωνοϊού COVID-19 (μείωση λογαριασμών 
νερού φοιτητών, που φοιτούν εκτός  του τόπου μόνιμης κατοικίας τους)»  
Συγκεκριμένα αναφέρει τα παρακάτω:  

        
«Αξιότιμοι κύριοι,   

         Η χώρα μας όπως όλοι γνωρίζουμε αντιμετωπίζει μία πρωτόγνωρη, για την 
σύγχρονη κοινωνία, πανδημία. Η υγειονομική αυτή κρίση, όπως τόνισε και ο ίδιος ο 
Πρωθυπουργός, μας αφορά όλους και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ.  
        Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και παρόμοια απόφαση που ελήφθη 
από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας,  εισηγούμαι προς το Δ.Σ. τη λήψη 
απόφασης με την οποία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση, οι λογαριασμοί 
νερού των φοιτητών, που φοιτούν στη Ρόδο, και των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι 
εκτός του Δήμου Ρόδου, να είναι μειωμένοι κατά 50%, εφόσον ένας τουλάχιστον 
γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η 
σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19. 
Η παραπάνω έκπτωση, θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση και οι 
προϋποθέσεις  ένταξης σ’ αυτήν, θα είναι αναλογικά εφαρμοζόμενες, οι διατάξεις 
που ισχύουν για τη μείωση των μισθωμάτων των εξαρτώμενων τέκνων τα οποία 
φοιτούν εκτός της μόνιμης κατοικίας τους και ορίζονται  στις παραγράφους 1 και 3 
του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄ 
68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 26 του ίδιου νόμου. 

  Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία τελεί υπό την έγκριση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.» 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και με ομόφωνη γνώμη των παρόντων μελών 
λαμβάνεται η παρακάτω απόφαση. 

Απόφαση 271 / 2020 

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3722/27-04-2020 
εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Β. Μανέττα, 

 
ομόφωνα αποφασίζει  

 
Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση, οι λογαριασμοί νερού των φοιτητών, που 
φοιτούν στη Ρόδο, και των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι εκτός του Δήμου Ρόδου, 
να είναι μειωμένοι κατά 50%.  
Η παραπάνω έκπτωση, θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση και οι 
προϋποθέσεις  ένταξης σ’ αυτήν, θα αποδεικνύονται από α/. Βεβαίωση μόνιμης 
κατοικίας β/. Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου γ/. μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας 
στη Ρόδο και δ/. αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΥΑΡ.   
 
Η παρούσα απόφαση, τελεί υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Την υπ’ αριθ. 271/2020 Απόφαση του Δ. Σ. της ΔΕΥΑΡ, 
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• Τις καταστάσεις ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα, οι οποίες απεστάλησαν 
ηλεκτρονικά και επεστράφησαν  συμπληρωμένες. 

• 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) , του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006 και  του  άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου  (αρ. φύλλου 75/30-03-2020) και της 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020), 
καθώς και τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-
2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.    

• Με  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι:  
Παρόντες: είκοσι έξι  (26) 
« Υπέρ» ψήφισαν και οι είκοσι έξι (26) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 271/27-04-2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου 
που αφορά « Μέτρα στήριξης φοιτητών λόγου COVID-19»,  ως 
ακολούθως: 
 
Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση, οι λογαριασμοί νερού των 
φοιτητών, που φοιτούν στη Ρόδο, και των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι 
εκτός του Δήμου Ρόδου, να είναι μειωμένοι κατά 50%.  
 
Η παραπάνω έκπτωση, θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση 
και οι προϋποθέσεις  ένταξης σ’ αυτήν, θα αποδεικνύονται από: 
α/. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  
β/. Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου  
γ/. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στη Ρόδο και  
δ/. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΥΑΡ.   
 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

           ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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