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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  18/05/2020  Τακτικής δια περιφοράς  Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

Αριθ. Πρακτικού: 10/18-05-2020    Αριθ. Απόφασης: 122/2020 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 18η Μαΐου του  2020  ημέρα  Δευτέρα 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. 2/20351/14.05.2020 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 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

02.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
03.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
04.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
05.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

06.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

07.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

08.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
09. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ  ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 43.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 44. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 45. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 46.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 47.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

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

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   
 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 
  

 
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 και οι σαράντα  εννέα (49). 
 
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. 2/20674/18-
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 οκτώ  (28) Δημοτικών 
Συμβούλων. 
 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για 
επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.   

Αφού ενημερώθηκαν τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
ηλεκτρονικά - με email, για  τα   εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, επί συνόλου 
τεσσάρων (4), κρίνοντας τον κατεπείγοντα χαρακτήρα τους, συναίνεσαν στο να 
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εισαχθούν στην 10η δια περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. 

 

• Έγκριση της αρ.266/2020 απόφασης Ο.Ε που αφορά "Λήψη 2ης Δέσμης 
οικονομικών μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-
19  και ειδικότερα μείωσης αποζημιώσεων χρήσης επί επιχειρήσεων που 
λειτουργούν σε δημοτικά ακίνητα, και που οι μισθωτικές συμβάσεις έληξαν" 
(Το θέμα είναι επείγον διότι από τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης τα 
περιοριστικά μέτρα αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων θα αρθούν νωρίτερα από 
τον αρχικό της σχεδιασμό, συνεπώς οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν την ευχέρεια 
να προγραμματίσουν τις εργασίες τους και τις συναλλαγές τους γνωρίζοντας ποιο 
θα είναι το ύψος του τελικού τιμήματος της χρήσης δημοτικών ακινήτων). 
 

• Διερεύνηση ευθυνών για  ζημία εις βάρος του Δήμου Ρόδου, 
αρ.πρωτ.2/20764/2020 
(Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω σοβαρότητας του και τυχόν παραγραφών). 

 
• Προτομή Δημήτρη Κρεμαστινού- Καθιέρωση Θεσμού Τιμής «Δημήτρης 

Κρεμαστινός», αρ.πρωτ.2/20733/2020, 
(Το θέμα είναι κατεπείγον ώστε να προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης των 
προτάσεων που απαιτούν πολύ χρόνο )  
 

• Προμήθεια αναμνηστικών  δώρων, αρ.πρωτ.2/8556/2020 
(Η άρση των περιοριστικών μέτρων COVID 19 και η επιστροφή στην κανονικότητα 
ήρθε νωρίτερα απ’ ότι αναμενόταν. Αποκαθίστανται σταδιακά οι επαφές του Δήμου 
και απαιτείται  να έχουμε αναμνηστικά δώρα) . 
 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των ανωτέρω θεμάτων, 
• Την κατάσταση ψηφοφορίας για τα εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματα , η 

οποία απεστάλη ηλεκτρονικά και με τηλεφωνικά μηνύματα  και επεστράφη 
συμπληρωμένη. 

• 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 οκτώ  (28) 
« Υπέρ» ψήφισαν και οι είκοσι οκτώ (28) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εισαγωγή και λήψη απόφασης των παρακάτω κατεπειγόντων 
θεμάτων στην 10η Τακτική και δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ρόδου , επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα όπως 
περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης. 



4 

 

1. Έγκριση της αρ.266/2020 απόφασης Ο.Ε που αφορά "Λήψη 2ης Δέσμης 
οικονομικών μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-
19  και ειδικότερα μείωσης αποζημιώσεων χρήσης επί επιχειρήσεων που 
λειτουργούν σε δημοτικά ακίνητα, και που οι μισθωτικές συμβάσεις έληξαν" 
 

2. Διερεύνηση ευθυνών για  ζημία εις βάρος του Δήμου Ρόδου, 
αρ.πρωτ.2/20764/2020 

 
3. Προτομή Δημήτρη Κρεμαστινού- Καθιέρωση Θεσμού Τιμής «Δημήτρης 

Κρεμαστινός», αρ.πρωτ.2/20733/2020, 
 

4. Προμήθεια αναμνηστικών  δώρων, αρ.πρωτ.2/8556/2020 

 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

          ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

       


