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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  31/08/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 20/31-08-2021    Αριθ. Απόφασης: 172 / 2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 31η Αυγούστου  του  2021  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17.30 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. 2/43377/26.08.2021  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 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 
 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ  

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  41.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 
42.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

43.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 44.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής  

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     

  Αντιδήμαρχος    

 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 4.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

3.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

 

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 σαράντα τέσσερις (44), ο Πρόεδρος του 

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

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Παράταση του χρόνου παραχώρησης της συνολικής 
ευθύνης λειτουργίας του μνημείου της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Δ.Ε.Ρ.Μ. 

Α.Ε. ( Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω ανάγκης ακώλυτης και ανεμπόδιστης λειτουργίας 

του φυσικού μνημείου για την τρέχουσα τουριστική περίοδο). 
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Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε  κ. Αναστάσιος Σπανός εισηγούμενος το 
θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος εισήγηση για το θέμα, η οποία έχει ως εξής: 

 
            Με την παρούσα επιχειρείται η ανάδειξη των νομικών, οικονομικών και 
τεχνικών παραμέτρων που επιβάλλουν την παράταση της παραχώρησης του συνόλου 

της εν γένει διαχειριστικής και λειτουργικής αρμοδιότητας του φυσικού μνημείου της 
Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε. Η παρούσα τέθηκε υπόψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του και ζήτησε να 
τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 
  

Ι. Το υφιστάμενο καθεστώς εκμετάλλευσης του μνημείου 
 1) Με το άρθρο 36 του ν. 4049/2012 η κυριότητα του μνημείου της Κοιλάδας 

των Πεταλούδων περιήλθε, χωρίς αντάλλαγμα, από τον Ε.Ο.Τ. στον Δήμο Ρόδου. Η 
έκταση της παραχώρησης αφορά σε δασική έκταση,  συνολικού εμβαδού 600.000 τ.μ., 
όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθ. 587/2/22584/7-8-1969 τοπογραφικό διάγραμμα 

του ΕΟΤ.  
Η εν λόγω παραχωρούμενη έκταση αποτελεί κτηματολογικά το ακίνητο με 

κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 25, Φύλλο 42, Μερίδα 392Α876/1 και Φάκελος 4270 του 
Κτηματολογίου Ρόδου, επιφανείας 575.930 τ.μ., το οποίο φέρεται εγγεγραμμένο επ’ 

ονόματι του Δήμου Ρόδου.   
2) Με την υπ’ αριθ. 79/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 97/2011 απόφαση του 

ιδίου ως άνω οργάνου, είχαν ήδη προηγούμενα παραχωρηθεί όλα τα καταστήματα της 
«Κοιλάδας των Πεταλούδων» και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου στη Δ.Ε.Ρ. 

Μ.Α.Ε. με σκοπό την αξιοποίησή τους. 
3) Με συμβάσεις παραχώρησης από 21/7/2017 (αριθμός δημοσίευσης διακήρυξης 
17PROC006164039 / 2017-05-10) και 29/6/2017 (αριθμός δημοσίευσης διακήρυξης 

17PROC006192571 / 2017-05-16) τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που εκμεταλλεύεται η Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε. στον ευρύτερο χώρο 

του μνημείου περιήλθαν σε ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς, με χρόνο διάρκειας της 
παραχώρησης έως τις 31/12/2022.  
4) Με την υπ’ αριθ. 870/25-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 

αποφασίστηκε η παραχώρηση του συνόλου της εν γένει διαχειριστικής και λειτουργικής 
αρμοδιότητας του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Μονομετοχική 

Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική 
Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε.», για διάστημα είκοσι (20) 
μηνών από τη λήψη της απόφασης καθότι το δημοτικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι η 

εταιρεία έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και δομές λειτουργίας που προσιδιάζουν στον 
τρόπο δράσης των φορέων της ιδιωτικής οικονομίας και επιτρέπουν την καλύτερη και 

ταχύτερη υλοποίηση των σκοπών της παραχώρησης. 
 
ΙΙ. Οι αρμοδιότητες επί του φυσικού μνημείου 

Σήμερα όλες οι αρμοδιότητες συντήρησης, φύλαξης και αξιοποίησης του μνημείου της 
Κοιλάδας των Πεταλούδων έχουν αναληφθεί και διεκπεραιώνονται από τη Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε. 

Η ανάληψη της συνολικής διαχειριστικής και λειτουργικής εξουσίας του μνημείου από 
τη Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε. είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση εν μέρει του τρόπου λειτουργίας του, 
την αναβάθμιση σε ένα βαθμό  των υποδομών και των υπηρεσιών του και γενικά την 

εξάλειψη των δυσλειτουργιών που παρατηρούνταν κατά το παρελθόν.  
 

ΙΙΙ. Η πρόταση παράτασης ανάληψης ευθύνης από τον φορέα μας   
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η παράταση του χρόνου παραχώρησης 
της συνολικής ευθύνης λειτουργίας του μνημείου στη Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε. ως  τον φορέα 
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εκείνο, που ήδη επί μία ολόκληρη δεκαετία μεριμνά – σχεδόν αποκλειστικά – για τη 

συντήρηση και τον ευπρεπισμό του μνημείου και επιπρόσθετα έχει αναπτύξει 
τεχνογνωσία και δομές λειτουργίας που προσιδιάζουν στις σύγχρονες ανάγκες 

λειτουργίας του. Ως χρονικό διάστημα επέκτασης της παραχώρησης προτείνεται αυτό 
των τριών (3) ετών και πέντε (5) μηνών και συγκεκριμένα από τη λήξη της 
προηγούμενης απόφασης παραχώρησης και έως τις 31/10/2024. 

 
ΙV. Λόγοι κατεπείγοντος 

Λόγω της ανάγκης ακώλυτης και ανεμπόδιστης λειτουργίας του φυσικού  μνημείου,  
κατά τη συνέχεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, παρίσταται εν προκειμένω η 
ανάγκη για την κατεπείγουσα λήψη απόφασης επί του ζητήματος παράτασης του 

χρόνου παραχώρησης του μνημείου στη Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. 
 

 
 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.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε 
 Την έγκριση χαρακτηρισμού του θέματος ως κατεπείγοντος σύμφωνα με την 

υπ’αριθ. 171/2021  (Α.Δ.Α: ΩΥΚΦΩ1Ρ-Δ0Δ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

 Την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

κ.Καλετού Πότσου, με την οποία αιτιολογεί την «αποχή» του από την 
ψηφοφορία, η οποία περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο 

Πρακτικό της Συνεδρίασης, 
 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), των άρθρων 82 και 83 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

τεσσάρων (44) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο 
θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ»  οι σαράντα τρεις (43) και δήλωσε «αποχή» από τη 
ψηφοφορία ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Καλετός 

Πότσος. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παραχώρησης της συνολικής ευθύνης 

λειτουργίας του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ως  
τον φορέα εκείνο, που ήδη επί μία ολόκληρη δεκαετία μεριμνά – σχεδόν αποκλειστικά – 

για τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του μνημείου και επιπρόσθετα έχει αναπτύξει 
τεχνογνωσία και δομές λειτουργίας που προσιδιάζουν στις σύγχρονες ανάγκες 
λειτουργίας του.  

Το χρονικό διάστημα επέκτασης της παραχώρησης, ορίζεται σε τρία (3) έτη και πέντε 
(5) μήνες και συγκεκριμένα από τη λήξη της προηγούμενης απόφασης παραχώρησης και 

έως τις 31/10/2024. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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