
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  30/10/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 18/30-10-2020    Αριθ. Απόφασης:294/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 30η Οκτωβρίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 16.00
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην  Εγκύκλιο  163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου  Εσωτερικών και  τις  εκδοθείσες
υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και  την παρ.3 του άρθρου 14 της  Κοινής
Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ
429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη
δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου,
αλλά  και  σε  πρόσωπα  που  συμμετέχουν  ή  καλούνται  από  συλλογικά  όργανα,  να
λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο
χώρο  συνεδρίασης  των  υπόλοιπων  μελών  του  συλλογικού  οργάνου», παρουσία  του
Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ.  2/54391/26.10.2020  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) και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2.  ΒΥΡΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-  Αντιδήμαρχος
(Συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη)

30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

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

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Αντιδήμαρχος 34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Αντιδήμαρχος 35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
-Αντιδήμαρχος

37.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Αντιδήμαρχος 38.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

39.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΠΟΚΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 42.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Γραμματέας Δ.Σ

18.ΣΕΪΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  (Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη)

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20.ΣΠΑΝΟΣ–  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αντιδήμαρχος 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος
  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος    
  (Συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη)
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
Αντιδήμαρχος
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
26.ΤΣΙΚΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη)
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

2.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου,  και η Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ρόδου κα Μ.Ζιώγου η οποία
ήταν παρούσα στο θέμα της  ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους &
Δημοτικούς Συμβούλους.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων  παρίστανται  οι  σαράντα   πέντε  (45),  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Οι   Δημοτικοί   Σύμβουλοι  κ.κ.  Γεώργιος  Πόκκιας,  Μιχαήλ  Σταυρής  και  Ιωάννης
Αφεντούλης   αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση  μετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για
τα εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματα.

Θ  Ε  Μ  Α  εκτός  Ημερήσιας  Διάταξης:   Μεταβολές  Σχολικών  Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου, για το έτος 2020/2021.

ΣΧΕΤ.: Έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με αριθμό:
7580/29.10.2020.
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Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης κ. Στράτος Καρίκης  εισηγούμενος
στο Σώμα εκτός Η/Δ λόγω του κατεπείγοντος, θέτει υπόψη του Σώματος εισήγηση της
Δ/νσης  Παιδείας,  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού  με  αρ.καταχώρησης  226  στην  εφαρμογή
εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Σας γνωστοποιούμε το κατωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δωδεκανήσου,(αριθμός πρωτ: 7580/29.10.2020), με το οποίο προτείνονται οι μεταβολές
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Ρόδου για το εκπαιδευτικό
έτος 2020/2021 και παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Σώματος.
Η εισήγηση ζητείται να ενταχθεί στα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα προς συζήτηση,
διότι το σχετικό παρελήφθη μόλις σήμερα ηλεκτρονικά, ενώ η απάντηση απαιτείται να
είναι διαθέσιμη πριν τις 30.10.2020, όπως αναφέρεται στην τελευταία παράγραφό του,
σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

                 ΘΕΜΑ: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 
2021-2022»
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ.: 136882/ΓΔ4/09.10.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας- Γενική
Δ/νση   Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α/θμιας Εκπ/σης- Τμήμα Α΄.   

Σας γνωστοποιούμε ότι η Υπηρεσία μας, έπειτα από τη λήψη του ανωτέρω σχετικού εγγράφου,
προτείνει – εισηγείται:

Α) Την ίδρυση νέου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στο χωριό Κρεμαστή του Δήμου Ρόδου
με την επωνυμία: «  2ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής Ρόδου».  

  Β) Την προαγωγή του 20  ου   Νηπιαγωγείου Ρόδου από 2/θέσιο σε 4/θέσιο  .
Γ) Την προαγωγή του 22  ου   Νηπιαγωγείου Ρόδου από 3/θέσιο σε 4/θέσιο  .

Συγκεκριμένα: 
Α) Η ίδρυση νέου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου     στο χωριό Κρεμαστή του Δήμου Ρόδου  
με  την  επωνυμία:   «  2ο  6/θέσιο  Δημοτικό  Σχολείο  Κρεμαστής  Ρόδου»,  κρίνεται  
επιβεβλημένη διότι:
      Αυτή τη στιγμή στην Κρεμαστή λειτουργεί το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής το οποίο:
   1) Είναι το μοναδικό σχολείο Α/θμιας Εκπαίδευσης  στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής  της
οποίας -σύμφωνα με την  απογραφή του 2011- ο πληθυσμός  ανέρχεται στους 5.363 μόνιμους
κατοίκους. 
   2) Η οργανικότητά του είναι 14/θέσιο (ΦΕΚ 111/Τ.Α΄/22-8-1983), αλλά την τελευταία  πενταετία
η  λειτουργικότητά  του  κυμαίνεται   από  17/θέσιο  έως  20/θέσιο,  λόγω  του  μεγάλου  αριθμού
μαθητών που δέχεται.
   3) Το μαθητικό δυναμικό του την τελευταία πενταετία  κυμαίνεται από 350-429  μαθητές και
σύμφωνα με στοιχεία των δομών προσχολικής αγωγής  της Δημοτικής Κοινότητας θα παραμείνει
στα ίδια επίπεδα και για τα επόμενα  σχολικά  έτη.
   4) Το υφιστάμενο κτίριο του 1ου Δ.Σ. Κρεμαστής  έχει κατασκευαστεί για να στεγάσει τις ανάγκες
ενός  12/θ  σχολείου,  αλλά   προκειμένου  να  εξυπηρετηθεί  όλο  το  μαθητικό  δυναμικό
χρησιμοποιούνται  ως  αίθουσες  διδασκαλίας  αίθουσες  εργαστηρίων  (εικαστικών,  φυσικών
επιστημών, μουσικής ) ακόμα και   βοηθητικοί χώροι. 
   5) Ο αύλειος  χώρος  είναι  ανεπαρκής για τα διαλείμματα τόσο μεγάλου αριθμού μαθητών, όπως
επίσης και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων οπότε οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται εκ περιτροπής.
     Αναφορικά  με  την  εξασφάλιση  στέγασης  του  προς  ίδρυση  2ου  6/θέσιου  Δημοτικού
Σχολείου Κρεμαστής Ρόδου με την υπ΄αρ.: 1451/29-6-2020 (ΑΔΑ:ΨΥΑΒΩ1Ρ-2ΘΖ) Απόφαση
του  Δημάρχου  Ρόδου  προκηρύχτηκε  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τη  μίσθωση
κατάλληλου ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής του Δήμου Ρόδου για τη στέγαση του
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2ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής,  η οποία θα ολοκληρωθεί  με απευθείας  μίσθωση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4674/2000 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020).

 Στην  παραπάνω  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  ανταποκρίθηκε  ένας  διαγωνιζόμενος.
Συγκροτήθηκε  Επιτροπή  Καταλληλότητας,  η  οποία  έλεγξε  το  εν  λόγω  κτήριο,  και  το  βρήκε
κατάλληλο,  σημειώνοντας  κάποιες  παρεμβάσεις  που  κρίνονται  απαραίτητες  και  αφορούν  τη
διαμόρφωση των εμβαδών των αιθουσών στα νόμιμα όρια καθώς και τη διαμόρφωση του αύλειου
χώρου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

   Η προσφορά του μειοδότη παραδόθηκε στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία της περίοδο
αυτή διαπραγματεύεται το ύψος του ενοικίου. 

    Αμέσως μετά θα υπογραφεί η σύμβαση, η οποία θα προβλέπει επανέλεγχο από την Επιτροπή
Καταλληλότητας ώστε να διαπιστωθεί ότι ο μειοδότης συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της, ώστε
να ενεργοποιηθεί και να ξεκινήσει η εφαρμογή της σύμβασης.

  Το προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό το οποίο θα φοιτήσει στο προς ίδρυση 2Ο Δ. Σ. Κρεμαστής
θα είναι πάνω από 120 μαθητές οι οποίοι θα προκύψουν από νέες εγγραφές και από τους μαθητές
που θα φύγουν από το 1Ο Δ.Σ. Κρεμαστής προκειμένου αυτό να αποσυμφορηθεί.  

      Η ίδρυση 2ου Δ.Σ. στην Κρεμαστή Ρόδου θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη παιδαγωγικών
και μαθησιακών  στόχων  προς όφελος   όλων των μαθητών της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής.

  Β) Η προαγωγή του  του  20  ου   Νηπιαγωγείου Ρόδου από 2/θέσιο σε 4/θέσιο κρίνεται  
επιβεβλημένη διότι:
     Το 20ο Νηπ/γείο Ρόδου είναι οργανικά 2/θέσιο και από το σχολ. έτος 2019-2020 λειτουργικά
4/θέσιο. Την σχολική χρονιά 2019-2020 λειτούργησε,  λόγω του αυξημένου αριθμού εγγραφών
νηπίων-προνηπίων (86 εγγραφές), ως 4/θέσιο με 4 πρωινά τμήματα και 2 τμήματα ολοημέρου .
    Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά λειτουργεί ως 4/θέσιο με τέσσερα πρωινά τμήματα και 2
τμήματα ολοημέρου.
     Ο αριθμός των νηπίων-προνηπίων του παραπάνω νηπιαγωγείου το σχολ. έτος 2017-2018 ήταν
44 νήπια-προνήπια, το σχολ. έτος 2018-2019 ήταν 58 νήπια-προνήπια,  το σχολ. έτος 2019-2020
ήταν 86 νήπια-προνήπια και κατά τη φετινή σχολική χρονιά, μέχρι και σήμερα, είναι 86 νήπια-
προνήπια και προκύπτουν συνεχώς νέες εγγραφές ή μετεγγραφές καθώς το 20ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
βρίσκεται σε έναν νέο συνοικισμό της Ρόδου στον οποία κατασκευάζονται συνεχώς νέες κατοικίες. 
     Ο εκτιμώμενος αριθμός νηπίων-προνηπίων του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου για το σχολικό
έτος 2021-2022 θα είναι  πάνω από 95 νήπια-προνήπια λόγω της εφαρμογής της υποχρεωτικής
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και του ότι το νηπιαγωγείο βρίσκεται στο συνοικισμό Βάκχος
στον  οποία  κατασκευάζονται  συνεχώς  νέες  κατοικίες  και  συνεχώς  αυξάνεται  ο  αριθμός  των
κατοίκων της περιοχής.
     Η κτηριακή υποδομή του 20ου Νηπιαγωγείου Ρόδου παρέχει  τη δυνατότητα αύξησης της
οργανικότητάς του από 2/θέσιο σε 4/θέσιο διότι έχει 670 τ.μ. συνολική επιφάνεια και διαθέτει 4
πλήρως  εξοπλισμένες  αίθουσες  διδασκαλίας,  τραπεζαρία,  κουζίνα,  αποθήκες,  βιβλιοθήκη,
βοηθητικούς  χώρους,  τουαλέτες  νηπίων  και  εκπαιδευτικών,  τουαλέτες  Α.Μ.Ε.Α.  και  εκτεταμένο
προαύλιο χώρο.  

Γ)   Η προαγωγή του  του  22  ου   Νηπιαγωγείου Ρόδου από 3/θέσιο σε 4/θέσιο κρίνεται  
επιβεβλημένη διότι:
      Το 22ο Νηπ/γείο Ρόδου είναι οργανικά 3/θέσιο και από το σχολ. έτος 2018-2019 λειτουργικά
4/θεσιο. Την σχολική χρονιά 2019-2020 λειτούργησε,  λόγω του αυξημένου αριθμού εγγραφών
νηπίων-προνηπίων (101 εγγραφές), ως 5/θέσιο με 5 πρωινά τμήματα και τρία ολοήμερ.
    Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά λειτουργεί ως 4/θέσιο με τέσσερα πρωινά τμήματα και δυο
τμήματα ολοημέρου.
     Ο αριθμός των νηπίων-προνηπίων του παραπάνω νηπιαγωγείου το σχολ. έτος 2017-2018 ήταν
57 νήπια-προνήπια, το σχολ. έτος 2018-2019 ήταν 82 νήπια-προνήπια,  το σχολ. έτος 2019-2020
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ήταν 101 νήπια-προνήπια και κατά τη φετινή σχολική χρονιά, μέχρι και σήμερα, είναι 85 νήπια-
προνήπια και προκύπτουν συνεχώς νέες εγγραφές ή μετεγγραφές καθώς το 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
βρίσκεται στο κέντρο της Ρόδου. 
     Ο εκτιμώμενος αριθμός νηπίων-προνηπίων του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου για το σχολικό
έτος 2021-2022 θα είναι  πάνω από 100 νήπια-προνήπια λόγω της εφαρμογής της υποχρεωτικής
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και του ότι το νηπιαγωγείο βρίσκεται στο κέντρο της Ρόδου,
είναι συστεγαζόμενο με τρία Δημοτικά σχολεία και ως εκ τούτου εγγράφονται στο 22Ο Ν/γείο Ρόδου
και νήπια-προνήπια των οποίων τα αδέρφια φοιτούν στα συστεγαζόμενα δημοτικά.
    Η  κτηριακή  υποδομή  του  22ου Νηπιαγωγείου  Ρόδου παρέχει  τη  δυνατότητα  αύξησης  της
οργανικότητάς του από 3/θέσιο σε 4/θέσιο διότι στο χώρο που στεγάζεται υπάρχει κενή διαθέσιμη
αίθουσα να στεγαστεί μόνιμα και 4ο πρωινό τμήμα.

   Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσει άμεσα τα Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σας επί των προτάσεών
μας και να μας αποστείλετε, το αργότερο έως και τις 30-10-2020, μαζί με τη Γνωμοδότηση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σας και τα παρακάτω:
1) Βεβαιώσεις  ανάληψης  δαπάνης  λειτουργικών  εξόδων  που  θα  εκδώσει  η  οικεία  Σχολική  
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006-
Α 114 (υπάρχει υπόδειγμα στην εγκύκλιο μεταβολών σχολικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας),
χωριστά για κάθε μια από τις παρακάτω σχολικές μονάδες: 2ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής
Ρόδου, 20ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου.
2) Βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες  
του Δήμου σας,     σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως τροποποιήθηκε και  
ισχύει και του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (υπάρχει υπόδειγμα στην εγκύκλιο μεταβολών σχολικών
μονάδων του Υπουργείου Παιδείας), χωριστά για κάθε μια από τις παρακάτω σχολικές μονάδες: 2ο
6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής Ρόδου, 20ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου.
προκειμένου να  διαβιβάσουμε όλα τα παραπάνω στο Υπουργείο Παιδείας και στην Περιφερειακή
Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης. 
 

Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Μιχαήλ Σοκορέλος,
κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού με αρ.καταχώρησης

(226) στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
 Τον  κατεπείγοντα  χαρακτήρα  του  θέματος  σύμφωνα  με  την  υπ’αρ.283/2020

(A.Δ.Α: 6ΘΧΣΩ1Ρ-1ΧΡ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 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,  στο  συγκεκριμένο

θέμα,  ήτοι επί σαράντα πέντε  (45) παρόντων μελών ψήφισαν  «Υπέρ»  και οι
σαράντα  πέντε (45 ) Δημοτικοί Σύμβουλοι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση της εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα,
επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με την αρ. 283/30-10-2020
(A.Δ.Α: 6ΘΧΣΩ1Ρ-1ΧΡ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Γνωμοδοτεί θετικά επί των προτάσεων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Δωδεκανήσου, αναφορικά με τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό έτος 2020-
2021, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και ειδικότερα  :
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Β.1. Την ίδρυση νέου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στο χωριό Κρεμαστή του
Δήμου Ρόδου με  την επωνυμία: «  2ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής  
Ρόδου».

Β.2. Την προαγωγή του 20  ου   Νηπιαγωγείου Ρόδου από 2/θέσιο σε 4/θέσιο  .
Β.3. Την προαγωγή του 22  ου   Νηπιαγωγείου Ρόδου από 3/θέσιο σε 4/θέσιο  .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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