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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  30/07/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/30-07-2021    Αριθ. Απόφασης: 147/2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 30η Ιουλίου  του  2021  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 16.30 το 

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, 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» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, 

παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/36539/26.07.2021  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 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 

 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 

31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 
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11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  37.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 
38.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

39.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος  

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
  Αντιδήμαρχος    

 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
 Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 6.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής  
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 7.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ  10.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

 
ΘΕΜΑ 22o: Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης και έγκριση διενέργειας 
διαδικασίας Ανοικτής Πλειοδοτικής Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με 

αντικείμενο την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη μεταφορά 
τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου 

Ζωής), εισήγηση αρ.1204/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 
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Η Αντιδήμαρχος κα Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα, εισηγούμενη το θέμα, θέτει υπόψη 

του Σώματος την εισήγηση αρ.1204/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 
η οποία έχει ως εξής: 
 

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 199 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α):   
…«…1. Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται, 

ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ενεργείται με 
δημοπρασία. Όταν πρόκειται για πράγματα που έχουν αξία έως χίλια ευρώ (1.000 €) 
μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου να 

γίνεται πρόχειρη δημοπρασία. 
….. Το τίμημα των κινητών καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 

186. …». … 
 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 64 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α’/14-04-2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», επιτρέπεται πλέον στους 
Ο.Τ.Α. α' βαθμού, να συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 
270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 

δημοπρασιών δι' εκποίησην ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», με 
αντικείμενο, εκτός των άλλων, την εντός των διοικητικών τους ορίων, περισυλλογή 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής 

Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής), σύμφωνα με το Π.Δ.116/2004 (Α' 81), 
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος 

κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα του Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής τους». 

 
3. Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, έχει 

παρατηρηθεί σχεδόν σε όλη την περιοχή του Δήμου Ρόδου το φαινόμενο εγκατάλειψης 
σε δρόμους και άλλους κοινόχρηστους χώρους, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
φορτηγών με ή χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, τη στιγμή μάλιστα που η νομοθεσία 

προβλέπει ειδικά για τις περιπτώσεις των οχημάτων των οποίων οι πινακίδες 
κυκλοφορίας παραδίδονται στο Δημόσιο, ότι δεν θα πρέπει να βρίσκονται πλέον σε 

χώρους δημόσιου/κοινόχρηστου χαρακτήρα. Το φαινόμενο αυτό, πέραν από την άσχημη 
εικόνα που δημιουργείται, αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία διότι ότι τα 
εγκαταλελειμμένα οχήματα μετατρέπονται εύκολα σε εστίες ρύπανσης και μόλυνσης 

λόγω τρωκτικών, αδέσποτων ζώων κλπ. 
 

4. Επισημαίνεται ότι με την σύμβαση που συνάφθηκε για τα έτη 2019-2021 (αρ. πρωτ. 
2/24943/15-5-2019) περισυλλέχθηκαν 251 εγκαταλελειμμένα οχήματα (231 επιβατικά 
και 20 φορτηγά). 

 
5. Ο Δήμος Ρόδου, μετά τη λήξη της παραπάνω με αρ. πρωτ. 2/24943/15-5-2019 

σύμβασης, δεν έχει σε ισχύ κάποια παρόμοια σύμβαση με αντικείμενο την περισυλλογή 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής 
Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής).   

 
Μετά τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης: 

 
περί αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης και, έγκρισης διενέργειας διαδικασίας Ανοικτής 

Πλειοδοτικής Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με εταιρίες που τηρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, με αντικείμενο την περισυλλογή 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής 

Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 
Α’/05-03-2004). Οι όροι της σχετικής διακήρυξης θα καθορισθούν με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία και θα διεξαγάγει το σχετικό διαγωνισμό 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ε' του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-

2010) ελεγχομένων των πρακτικών από τις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 
 

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 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης αρ.1204/2021 της 
εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου 

 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 Π.Δ. 270/1981 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα 
εννέα (39) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 

ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι τριάντα εννέα (39). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την έγκριση  αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης και έγκρισης διενέργειας διαδικασίας 

Ανοικτής Πλειοδοτικής Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με εταιρίες που τηρούν τις 
νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, με αντικείμενο την περισυλλογή 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής 
Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 
Α’/05-03-2004). Οι όροι της σχετικής διακήρυξης θα καθορισθούν με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία και θα διεξαγάγει το σχετικό διαγωνισμό 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ε' του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-

2010) ελεγχομένων των πρακτικών από τις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 
 

 
                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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