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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  25/01/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 

Αριθ. Πρακτικού: 2/25-01-2022    Αριθ. Απόφασης:   9/2022 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 25η Ιανουαρίου του  2022  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:00 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 

133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ 
Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, στην ΚΥΑ 429/12.03.2020 

(ΦΕΚ 850 Β) και το Άρθρο 01 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 στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία 
των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου Ρόδου           
κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/4389/21.01.2022  
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 
25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  34. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
36. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
38. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 41. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

42. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

45. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
46. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
47. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

- Αντιδήμαρχος 

48. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                

κα Κυριακή Νικολαϊδου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα οκτώ (48), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  
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Θ Ε Μ Α 2o: Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας 
ακινήτων και κινητών πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και 

εκποίηση καθώς και παραλαβής παράδοσης ακινήτων για το έτος 2022. 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 
του Σώματος την υπ’ αριθ. 1764/2021 εισήγηση του Τμήματος Ακίνητης 
Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία έχει ως εξής:  

 
 

ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων και 

κινητών πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, και εκποίηση καθώς και 
παραλαβής και παράδοσης ακινήτων για το έτος 2022. 

              

Έχοντας υπ΄ όψιν: 

1. Τα άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 όπως ισχύουν και 
2. Τα άρθρα 186, 191, 192, 194 και 199 του Ν. 3463/2006,  

 σύμφωνα με τα οποία η εκτίμηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων προς μίσθωση, 
εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση διενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση δημάρχου και αποτελείται  από δύο δημοτικούς  συμβούλους ,που 

υποδεικνύονται από το δημοτικό συμβούλιο και από  ένα µηχανικό που ορίζεται από 
το δήμαρχο και προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του οργανισμού τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 
3.Το άρθρο 7 του Ν.2690/1999 αμεροληψία των διοικητικών οργάνων και την υπ’ 
αριθμ. 75/2013 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία. «…δεν 

επιτρέπεται να μετέχει στη σύνθεση συλλογικού οργάνου, το οποίο έχει 
αποφασιστική αρμοδιότητα, φυσικό πρόσωπο που μετείχε σε γνωμοδοτικό όργανο, 

τη γνώμη του οποίου λαμβάνει υπόψη το αποφασίζον για την έκδοση πράξης του 
όργανο…». 

 

Εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης περί Ορισμού μελών, μετά των αναπληρωτών 
τους: 
α)για την Επιτροπή  Εκτίμησης  και καταλληλότητας ακινήτων και κινητών 

πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, και εκποίηση έτους 2022  και  
β)για την Επιτροπή  παραλαβής και παράδοσης ακινήτων  έτους 2022.  
 

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

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την 1764/2021 εισήγηση Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών, 

 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, ήτοι επί 
σαράντα οκτώ (48) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ψήφισαν: 

 «ΥΠΕΡ» είκοσι επτά (27), ήτοι: 
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-τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των 
παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (27), 
«ΠΑΡΩΝ» δέκα εννέα (19), ήτοι: 

- τα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» με επικεφαλής 
τον κ. Φώτη Χατζηδιάκο, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των 

παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (28) έως και (41), 
- τα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη 
Κρητικό, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, με 

αύξοντα αριθμό από (42) έως και (45), 
- ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Ιατρίδης, 

«ΛΕΥΚΟ» δύο (2), ήτοι: 
-τα μέλη της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» με επικεφαλής 
τον κ. Καλετό Πότσο, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων 

μελών, με αύξοντα αριθμό από (46) έως και (47), 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

α) Εγκρίνει τον ορισμό μελών στην επιτροπή εκτίµησης και καταλληλότητας 

ακινήτων και κινητών πραγμάτων προς  μίσθωση, εκµίσθωση, αγορά, και εκποίηση 

για το έτος 2022 ως ακολούθως: 

 

Τακτικά μέλη 

1. Μανέττας Βασίλειος 

2. Στάμος Αθανάσιος 

        

  Αναπληρωματικά μέλη 

1. Παπαοικονόμου Βασίλειος 

2.  Βυρίνης Αθανάσιος  

 

β) Εγκρίνει τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης 

ακινήτων για το  έτος 2022 ως ακολούθως: 

 

Τακτικά μέλη 

1. Μανέττας Βασίλειος 

2. Στάμος Αθανάσιος 

        

  Αναπληρωματικά μέλη 

1. Παπαοικονόμου Βασίλειος 

2.  Βυρίνης Αθανάσιος  

 
  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                 ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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