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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  25/02/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 04/25-02-2022    Αριθ. Απόφασης:  031/2022 

 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 25η Φεβρουαρίου  του  2022  ημέρα  Παρασκευή  και 

ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  Δια Ζώσης 
Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, 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, 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. 2/9396/21.02.2022  

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.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 
27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος  

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
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10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

  
11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ. 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
36. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 37. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 38. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

39. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
42. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
43. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 5. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3 3. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

6.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος  

 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Καλετός Πότσος και το μέλος 

αυτής κ. Κωσνταντίνος Τσουρούτης  αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά το πέρας 
της Ενημέρωσης. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τρεις  (43), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  

 

 
Θ Ε Μ Α 4ο : Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου για την Αγγελική-Πηνελόπη Ρότσου του Κωνσταντίνου σε 
εκτέλεση της με αριθμό 1664/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

 
Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου εισηγούμενη το θέμα 

θέτει υπόψη του Σώματος εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το θέμα, η 
οποία έχει ως ακολούθως: 

 
 

1. Από τα άρθρα 94 παρ. 4 και 95 παρ. 5 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 1 του Ν.3068/2002, σαφώς προκύπτει ότι η Διοίκηση έχει υποχρέωση να 

συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες 

που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση 

των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις νοούνται όλες οι αποφάσεις των 

πολιτικών, διοικητικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν 

υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις 

και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει και οι οποίες έχουν γίνει τελεσίδικες. 

Έτσι, σύμφωνα και με το με αριθμό 61256/31-08-2016 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και το με αριθμό πρωτ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/47/οικ/18235/05-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4389/2016 

(ΦΕΚ94/Α/27-05-2016)», τα αρμόδια για τον διορισμό/πρόσληψη προσωπικού 

όργανα είναι υπεύθυνα για την τήρηση της νομιμότητας δηλαδή την 

πρόσληψη/διορισμό των δικαιωθέντων με δικαστικές αποφάσεις εφόσον αυτές 

έχουν καταστεί αμετάκλητες. Αμετάκλητη δε, είναι η δικαστική απόφαση που δεν 

επιδέχεται οποιοδήποτε ένδικο μέσο, λόγω έκδοσης απόφασης από ανώτατο 

δικαστήριο (Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας), ως επίσης η απόφαση για 

την οποία παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικου μέσου ή έγινε 

παραίτηση από ασκηθέν ένδικο μέσο. 

2. Περαιτέρω σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 

3ης Γενικής Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010), οι τελεσίδικες αποφάσεις 

πολιτικών δικαστηρίων, που αποφαίνονται για το αν συγκεκριμένες σχέσεις 

εργασίας απασχολούμενων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι 

ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν μέσα στα πλαίσια της 
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δικαιοδοσίας τους και ως εκ τούτου παράγουν δεδικασμένο και εκτελεστότητα, 

υποχρεώνουν τη διοίκηση σε συμμόρφωση και δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο 

κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών. 

3. Για τη συμμόρφωση στις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με το με 

αριθμό πρωτ. 50410/07-09-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κατάταξη 

προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α., κατ’ 

εφαρμογή δικαστικής απόφασης», συνιστώνται, με την πράξη κατάταξης του 

αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου, αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι 

οποίες και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις 

κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως της πράξης κατάταξης του προσωπικού στις θέσεις αυτές, δεδομένου 

ότι με την πράξη αυτή συνιστώνται θέσεις και ως εκ τούτου πρόκειται για πράξη 

κανονιστικού περιεχομένου. Ορθότερο όμως είναι ότι η σύσταση των θέσεων 

πρέπει να γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη συνέχεια να εκδίδεται η πράξη κατάταξης του 

Δημάρχου στη θέση που συστάθηκε. Επίσης οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται στο πλαίσιο 

της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις του Ν. 3068/2002, 

να εφαρμόζουν τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, αλλά και σύμφωνα 

με τη με αριθμό ΔΙΠΠΙΔΔ/Α20/800/οικ.2270/21-10-2010 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, η Διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται και να εκτελεί τις 

δικαστικές αποφάσεις που αφορούν διαφορές σε εργασιακές σχέσεις 

απασχολουμένων στο Δημόσιο και είναι αμετάκλητες όπως στην προκειμένη 

περίπτωση. 

4. Εξάλλου κατά το άρθρο 35 του Ν.4354/2015, το οποίο ισχύει από τις 1-1-2016, 

«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. Οι διατάξεις των άρθρων 

12 έως 25, 28, 29, 30 του Ν.4024/2011, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών 

εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, και με την επιφύλαξη της παραγράφου στ’ του 

άρθρου 33 του νόμου αυτού, του άρθρου 31 με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ 

του άρθρου 33 του παρόντος και 32 με την επιφύλαξη της παραγράφου β’ του 

άρθρου 33 του παρόντος». Επίσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 64 του 

Ν. 4389/2016 δεν θα εκδίδονται αποφάσεις κατανομής του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών 

αποφάσεων, τα ίδια αναφέρονται στη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/47/οικ.18235/05-

07-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Άλλωστε, σύμφωνα με το 
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σκεπτικό της αρ. πρωτ. 85/2012 γνωμοδότησης του ΣΤ’ Τμήματος του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει ήδη αποδεκτή και από τον τότε 

Υπουργό και Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τον Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προσλήψεις σε συμμόρφωση 

προς δικαστικές αποφάσεις δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 11 του 

Ν.3833/2010, ως ισχύει. 

5. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Αγγελική Πηνελόπη Ρότσου του 

Κωνσταντίνου προσλήφθηκε  στον Δήμο Ρόδου με την υπ. αρ. 6518/2018 

απόφαση Δημάρχου και (ΑΔΑ: 6Θ2ΞΩ1Ρ-ΗΜ6)  ως  ωφελούμενη της Δημόσιας 

Πρόσκλησης  8/2018  του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους της χώρας, με την ειδικότητα 

ΔΕ Διοικητικού, με πλήρες ωράριο. Απασχολήθηκε για χρονικό διάστημα οκτώ 

μηνών από την 08.11.2018 έως και την 07.07.2019.  

6. Βάσει της με αρ. 93761 απόφασης που αφορά στην τροποποίηση της 

87847/25.07.2018 απόφασης με την οποία επεκτείνεται η δράση μετά το πέρας  

 της για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών και με την υπ. αρ. 3127/2019  

 απόφαση Δημάρχου και (ΑΔΑ: 61ΤΩΩ1Ρ-4ΙΘ), απασχολήθηκε στην ίδια υπηρεσία 

με  

 την ίδια ειδικότητα και το ίδιο ωράριο για το χρονικό διάστημα από την 

08.07.2019     έως και την 07.11.2019. 

7. Με την με αρ. 4606 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω750Ω1Ρ-ΓΙ5) και αρ. πρωτ.  

 2/52491/02.10.2019 παρατάθηκε η δυνατότητα απασχόλησης της ανωτέρω  

 ωφελούμενης έως και την 10.11.2019 ημερομηνία συμπλήρωσης των  

 ημερομισθίων των τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών, οπότε και λύθηκε η σύμβαση 

εργασίας της, οπότε και ο Δήμος Ρόδου έπαυσε να αποδέχεται τις υπηρεσίες της. 

8. Τότε, η κυρία Αγγελική- Πηνελόπη Ρότσου του Κωνσταντίνου άσκησε την από 05-

12-2019 και με αριθμό κατάθεσης 196/27-01-2020 αγωγή της, που στρεφόταν 

εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, 

με την οποία ισχυριζόταν ότι συνδεόταν με τον Δήμο Ρόδου με κατ’ επίφαση 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο των οποίων παρείχε την 

εργασία της σε αυτό, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ενώ στην 

πραγματικότητα συνιστούσαν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου. 

9. Με βάση τους ισχυρισμούς αυτούς η Αγγελική-Πηνελόπη Ρότσου ζητούσε την 

αναγνώριση ότι  συνδέεται με αυτό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αρ. 1664/2020 απόφαση του 
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Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία την έκανε δεκτή και υποχρεώθηκε ο 

Δήμος Ρόδου να αποδέχεται προσωρινά τις προσηκόντως προσφερόμενες 

υπηρεσίες της Αγγελικής Πηνελόπης Ρότσου μέχρι την έκδοση τελεσίδικης 

απόφασης. Μάλιστα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εναγόμενου με την 

εκδοθησομένη απόφαση, υπήρχε απειλή χρηματικής ποινής τριακοσίων (300) 

ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης. 

10.  Με τα υπ’ αρ. 2/62788/11-12-2020 και 2/63549/16-12-2020 έγγραφα του 

Νομικού  Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημήτριου δόθηκε 

σύμφωνη γνώμη για την απλή και μόνο αποδοχή των υπηρεσιών της εν λόγω 

εργαζόμενης  με το μισθό που της καταβάλεττο ως ωφελούμενη της Δημόσιας 

Πρόσκλησης 8/2018 του ΟΑΕΔ. 

11. Με την υπ’ αρ. 2774/2/63414/15-12-2020 απόφαση αποδεχτήκαμε από 

15/12/2020 προσωρινά τις υπηρεσίες της υπαλλήλου και με το υπ’ αρ. 

2/63472/15-12-2020 πρωτόκολλο εγκατάστασης, τοποθετήθηκε στο ΚΕΠ 

Μεσαιωνικής Πόλης και ανέλαβε τα καθήκοντά της. 

12. Με την υπ’ αρ. 99/2/66175/20-01-2021 απόφαση της χορηγήθηκε μειωμένο 

ωράριο εργασίας κατά μία ώρα ημερησίως χωρίς μείωση των αποδοχών της, μέχρι 

31-03-2021. 

13. Με το υπ’ αρ. 2/14152/24-03-2021 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημήτριου, το οποίο κατατέθηκε ως απάντηση 

στην υπ’ αρ. 2/7418/12-02-2021 αίτηση της κας Ρότσου με την οποία ζητούσε να 

καταταχθεί σε θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, 

εξακολουθήσαμε να την απασχολούμε και να την μισθοδοτούμε μέχρι τελεσιδικίας 

της δικαστικής απόφασης. 

14. Παρά το γεγονός ότι στο υπ’ αρ. 2/62788/11-12-2021 έγγραφο του Νομικού 

Συμβούλου στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται «…ότι ο Δήμος Ρόδου δεν 

αποδέχεται την υπ’ αρ.1664/2020 δικαστική απόφαση και ότι θα τεθεί θέμα στην 

Οικονομική Επιτροπή για την άσκηση ή μη έφεση εναντίον της», εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής δεν υπήρξε. 

15.  Με το υπ’ αρ. 2/51067/30-09-2021 έγγραφό του Νομικού Συμβούλου κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριου και το με αρ. πρωτ. 7957/24-09-2021 πιστοποιητικό της 

Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών, ότι από 01-01-2020 έως και 23-09-2021 

δεν ασκήθηκε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατά της Αγγελικής- 

Πηνελόπης Ρότσου του Κωνσταντίνου και της με αρ. 1664/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προέκυψε ότι η απόφαση έχει καταστεί 

αμετάκλητη και μπορεί να εκτελεστεί. 
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16. Με το υπ’ αρ. 2/65331/2021 έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού ζητήθηκαν κάποιες αποσαφηνίσεις σχετικά με το μισθολογικό σκέλος 

της κατάταξης της κυρίας Αγγελικής-Πηνελόπης Ρότσου καθώς και γνωμοδότηση 

από την Ειδική Συνεργάτη και Νομικό του Δημάρχου κυρία Χατζηγιώργη Μαριέττα 

του Αθανασίου, η οποία και γνωμοδότησε με το υπ’  αρ. 2/67520/17-12-2021 

έγγραφό της ότι « Προς Συμμόρφωση και εκτέλεση της εκδοθείσας με αρ. 

1664/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεούται να 

διορίσει την Αγγελική – Πηνελόπη Ρότσου του Κωνσταντίνου σε προσωρινή 

προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που θα συστήσει στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου, με αφετηρία υπολογισμού 

του χρόνου υπηρεσίας της, την χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η 

ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης 

διορισμού, αλλιώς την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και η οποία θέση θα 

καταργηθεί μόλις με οποιοδήποτε λόγο κενωθεί, του ανωτέρω διορισμού μη 

έχοντος αναδρομική ισχύ.  

Έτσι πρέπει κατ’ αρχάς να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Ρόδου με την οποία να αναγνωρίζεται ότι η Αγγελική-Πηνελόπη Ρότσου του 

Κωνσταντίνου συνδέεται με το Δήμο Ρόδου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού της και στη συνέχεια να συσταθεί για αυτήν 

προσωρινή προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΔΕ 

Διοικητικού με την πράξη κατάταξής της από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, χωρίς 

να απαιτείται προηγούμενη διαδικασία τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου (8401/01-

02-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών), η οποία και θα καταργηθεί με την 

αποχώρησή της με οποιοδήποτε τρόπο. Έπειτα θα αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ. 

 

 

 

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 Διοικητικών Υπηρεσιών, 

 Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
για το θέμα, που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό 

της Συνεδρίασης, 
 Τις δηλώσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δ.Σ κ.κ.Φώτη Χατζηδιάκου 

και Δημητρίου Κρητικού ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμμέμο θέμα, 
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 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 των άρθρων 79 και  
93 του Ν.3463/2006,  

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
ενός (41) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο (2) απόντων, του 
επικεφαλής κ.Καλετού Πότσου και του Δημοτικού Συμβούλου κ.Κωνσταντίνου 

Τσουρούτη,  ψήφισαν: «ΥΠΕΡ»  είκοσι έξι (26) μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ήτοι τα μέλη της πλειοψηφίας 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

 
 

1. Την συμμόρφωση  του Δήμου Ρόδου με την  εκδοθείσα  αρ. 1664/2020 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για  τον  διορισμό της  

Αγγελικής – Πηνελόπης Ρότσου του Κωνσταντίνου σε προσωρινή προσωποπαγή 

θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο 

Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού της . 

 

2. Την σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

χρόνου για την Αγγελική-Πηνελόπη Ρότσου του Κωνσταντίνου σε εκτέλεση της 

με αριθμό 1664/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με την πράξη κατάταξής της από το αρμόδιο 

προς διορισμό όργανο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διαδικασία 

τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου (8401/01-02-2019 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών), η οποία και θα καταργηθεί με την αποχώρησή της με οποιοδήποτε 

τρόπο και θα  αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ. 

 

 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                 ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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