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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  11/05/2021  Έκτακτης δια περιφοράς  Συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/11-05-2021    Αριθ. Απόφασης: 90/2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 11η Μαίου του  2021  ημέρα  Τρίτη με τη δια περιφοράς 
διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την έγκριση και 

σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/21677/11.05.2021 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 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), 
του άρθρου 95  παρ.2  του Ν.3463/2006, του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 και 

σύμφωνα με τις υπ΄αριθ.40,163,18318/2020 και 426/2020 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού 
Περιεχομένου (αρ.φύλλου 55/11-3-2020, άρθρο 10 παρ.1), αρ.φύλλου 75/30-

3-2020 άρθρο 43 παρ.1, 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: 
 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 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 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

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»  

ΑΔΑ: 6ΘΑΗΩ1Ρ-ΓΗ8



2 

 

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 45. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 46.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 47.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
48.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης  

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -Αντιδήμαρχος  

  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

- - 

 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 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 Δ.Σ (με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, τηλεφωνικό μήνυμα & ιδιοχείρως) , όπου επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία, 
ανταποκρίθηκαν και οι σαράντα εννέα (49) και άρχεται η Συνεδρίαση.  

 
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, 
προχώρησε στη λήψη απόφασης.  

 
 

Θ Ε Μ Α :  Άμεση Λειτουργία Mega Εμβολιαστικού Κέντρου, στις 

κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου στο Κλειστό Γυμναστήριο 
Καλλιθέας, για τον Τάχιστο Καθολικό & Πλήρη Εμβολιασμό όλου του 

Ροδιακού Πληθυσμού. 
 
 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά – με email 
για το  θέμα της Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης, κρίνοντας τον 

κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος  και συγκεκριμένα επί της αρ.πρωτ. 
2/21692/11.05.2021 εισήγησης τoυ Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β.Καμπουράκη, η 
οποία έχει ως εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
 

 α) ότι με την υπ’ αρ. 984/27-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε η παραχώρηση χρήσης του «Κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας» στις 
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Α.Ε., μέχρι τις 31-05-2021. 

 
 β) την επιτακτική και κρίσιμη αναγκαιότητα άμεσης διάθεσης στεγαστικού 

κατάλληλου χώρου, που κατά θέση, προσβασιμότητα, έκταση και εγκαταστάσεις, να 
επιτρέπει και να εξυπηρετεί τον καθολικό και πλήρη μαζικό και τάχιστο εμβολιασμό 
του συνολικού πληθυσμού του νησιού μας, με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & 

Johnson (ή άλλο), σύμφωνα με την σημερινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού, κ. 
Κυριάκου Μητσοτάκη, για ολοκλήρωση των καθολικών εμβολιασμών του μονίμου 

πληθυσμού έως την 30η Ιουνίου 2021, 
 
γ) τις διατάξεις του άρθρου 185, του Ν.3463/2006, (Δ.Κ.Κ.) 

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

 
α) την άμεση και παραχρήμα ανάκληση της παραχώρησης του κλειστού 

γυμναστηρίου Καλλιθέας, που έγινε προς στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου 

Μονομετοχική Α.Ε.  
 

β) την μη περαιτέρω επέκταση και μη ανανέωση της σύμβασης, τής ως άνω 
παραχώρησης προς στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Α.Ε., δηλαδή 
την άμεση από σήμερα λύση της παραχώρησης. 

 
γ) την άμεση και παραχρήμα, από σήμερα και μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 

2021, παραχώρηση και διάθεση του «Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας», προς το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και κάθε άλλη αρμόδια οντότητα του Δημοσίου ή 

Ν.Π.Δ.Δ.,  
που θα συμμετέχει στον καθολικό και πλήρη άμεσο μαζικό εμβολιασμό του 

συνολικού πληθυσμού, με μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson (ή άλλο),  για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, για να διασφαλιστεί η υγειονομική 

ασφάλεια του πληθυσμού και για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή και απαραίτητη 
έναρξη της τουριστικής δραστηριότητας, που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μας, η 
απασχόληση, το εισόδημα και η οικονομία του νησιού μας, 

 
χωρίς μισθωτικό αντάλλαγμα ή άλλη οικονομική αποζημίωση, πλην όμως με 

την υποχρέωση ανάληψης από τους παραπάνω φορείς της λειτουργίας και των 
δαπανών (πχ. αναβάθμιση πρόσβασης, χώρων στάθμευσης, κ.λπ., συντήρησης και 
επισκευών κατά την περίοδο παραχώρησης, κ.λπ.)  

 
ως και της επιστροφής-απόδοσης κατά τη λήξη, εις τον Δήμο Ρόδου και στον 

Δ.Ο.Π.Α.Ρ., στην ίδια κατάσταση που παραδίδεται το ακίνητο και οι εγκαταστάσεις 
του,  

εξουσιοδοτούμενου του Δημάρχου Ρόδου, για την άμεση ρύθμιση και 

υπογραφή όλων των απαραίτητων σχετικών (π.χ. σύμβαση, κ.λπ.) 
 

 
 

ΑΔΑ: 6ΘΑΗΩ1Ρ-ΓΗ8



4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την αρ.πρωτ. 2/21692/11.05.2021 εισήγηση επί του θέματος του Δημάρχου 
Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, 

 Την υπ’αριθ.19/11.05.2021 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Καλυθιών με θετική συναίνεση  για το ανωτέρω θέμα, 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος , σύμφωνα με την 
υπ’αριθ.089/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου                        
(ΑΔΑ: 6ΛΗΥΩ1Ρ-9Ψ7), 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με το θέμα της ημερήσιας διάταξης της              
14ης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - 

με email σε όλα τα μέλη του Σώματος και επεστράφη συμπληρωμένη στη 
Γραμματεία του Δ.Σ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικό μήνυμα & 
ιδιοχείρως)   

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
κ.Φ.Χατζηδιάκου όπου αναφέρει: Σχετικά με την σημερινή πρόσκληση σας, για 

την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και  κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας  με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,  συμφωνούμε στην διά 

περιφοράς συνεδρίαση λόγω ύπαρξης κατεπείγοντος και  συμμετέχουμε  με το 

σύνολο των μελών της παράταξης μας, 'ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ".   Επί  της 

ουσίας  συμφωνούμε για την αναγκαιότητα δημιουργίας Μεγάλου Εμβολιαστικού 

Κέντρου στο νησί, το οποίο έπρεπε ήδη να είχε γίνει πολύ πριν την έναρξη της 

τουριστικής περιόδου όμως  διαφωνούμε με την εισήγηση του  δημάρχου ως προς 

την  δημιουργία,  μεγάλου εμβολιαστικού κέντρου  στο ΦΑΛΗΡΑΚΙ  διότι δεν 

εξυπηρετεί την πλειονότητα του πληθυσμού της πόλης και  των άλλων δημοτικών 

ενοτήτων. Προτείνουμε  την δημιουργία Μεγάλου Εμβολιαστικού Κέντρου  στο 

δημοτικό κτίριο του ΡΟΔΙΝΙΟΥ  ή του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου στο  

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ  ή στα  πρώην εξωτερικά ιατρεία του Παλιού Νοσοκομείου, (στην 

κενή αίθουσα εκδηλώσεων και στα  λοιπά γραφεία  που  έχουν παραχωρηθεί στο 

δήμο Ρόδου, ή  και  στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο του  ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ .    

Ολα τα παραπάνω δημοτικά ακίνητα είναι ελεύθερα , διαθέτουν τεράστιους χώρους 

στάθμευσης αυτοκινήτων  και εξυπηρετούν  καλύτερα το σύνολο του πληθυσμού 

της πόλης και των πλησιέστερων πολυπληθών ενοτήτων Ιαλυσού, Πεταλούδων και 

Καλλιθέας, με δεδομένο ότι οι υπόλοιπες κοινότητες θα συνεχίσουν να  

εξυπηρετούνται απο τα εμβολιαστικά κέντρα Εμπωνας και Αρχαγγέλου. Κατόπιν 

αυτών επί της ουσίας ψηφίζουμε παρόντες.  
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη 

Κρητικού , η οποία έχει ως εξής: 
Δεν είναι δυνατόν όμως το σώμα να αιφνιδιάζεται (συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω 

email σε μία ώρα), για μια τόσο σπουδαία απόφαση η οποία θα έπρεπε να έχει 

ληφθεί εγκαίρως στην αρχή της εμβολιαστικής περιόδου και μετά από συζήτηση και 

προτάσεις όλων των παρατάξεων. Η πρόταση μας είναι ότι θα έπρεπε να επιλεγεί 

ένας  χώρος στην πόλη της Ρόδου όπως το Ροδίνι, το Καλλιπάτειρα ή κάποιο άλλο, 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. 

Η Ρόδος Αξιών ψηφίζει Ναι για το εμβολιαστικά κέντρο και ΠΑΡΟΝ για το κλειστό 

γυμναστήριο της Καλλιθέας. 

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. 

Καλετού Πότσου, σύμφωνα με την οποία η παράταξη συμμετέχει στην 
Έκτακτη Συνεδρίαση και ψηφίζει θετικά. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, 

 Τις κείμενες διατάξεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα εννέα (49) μελών, ψήφισαν «ΥΠΕΡ»  τριάντα ένα (31) μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι τα μέλη της πλειοψηφίας, ο επικεφαλής της 
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παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Καλετός Πότσος και οι  Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Πόκκιας και Κωνσταντίνος Τσουρούτης. 
 Επίσης θετικά ψηφίζει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Καλυθιών     

κ. Παναγιώτης Αντωνάς. 
 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει : 

α) την άμεση και παραχρήμα ανάκληση της παραχώρησης του κλειστού 
γυμναστηρίου Καλλιθέας, που έγινε προς στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου 
Μονομετοχική Α.Ε.  

 
β) την μη περαιτέρω επέκταση και μη ανανέωση της σύμβασης, τής ως άνω 

παραχώρησης προς στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Α.Ε., δηλαδή 
την άμεση από σήμερα λύση της παραχώρησης. 

 

γ) την άμεση και παραχρήμα, από σήμερα και μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 
2021, παραχώρηση και διάθεση του «Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας», προς το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και κάθε άλλη αρμόδια οντότητα του Δημοσίου ή 
Ν.Π.Δ.Δ.,  

που θα συμμετέχει στον καθολικό και πλήρη άμεσο μαζικό εμβολιασμό του 
συνολικού πληθυσμού, με μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson (ή άλλο),  για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, για να διασφαλιστεί η υγειονομική 
ασφάλεια του πληθυσμού και για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή και απαραίτητη 
έναρξη της τουριστικής δραστηριότητας, που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μας, η 

απασχόληση, το εισόδημα και η οικονομία του νησιού μας, 
 

χωρίς μισθωτικό αντάλλαγμα ή άλλη οικονομική αποζημίωση, πλην όμως με 
την υποχρέωση ανάληψης από τους παραπάνω φορείς της λειτουργίας και των 
δαπανών (πχ. αναβάθμιση πρόσβασης, χώρων στάθμευσης, κ.λπ., συντήρησης και 

επισκευών κατά την περίοδο παραχώρησης, κ.λπ.)  
 

ως και της επιστροφής-απόδοσης κατά τη λήξη, εις τον Δήμο Ρόδου και στον 
Δ.Ο.Π.Α.Ρ., στην ίδια κατάσταση που παραδίδεται το ακίνητο και οι εγκαταστάσεις 

του,  
εξουσιοδοτούμενου του Δημάρχου Ρόδου, για την άμεση ρύθμιση και 

υπογραφή όλων των απαραίτητων σχετικών (π.χ. σύμβαση, κ.λπ.) 

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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