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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  29/09/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 

Αριθ. Πρακτικού: 15/29-09-2022    Αριθ. Απόφασης:  180/2022 

 
      Στη Ρόδο σήμερα την 29η Σεπτεμβρίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  
και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική 
Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96 
του Ν.3463/2006, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί 

λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 
(ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου      
κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 

2/60417/23.09.2022  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 
27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος  

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος  

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
31. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 
32. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   
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12. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 34. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

14. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

15. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
36. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

16. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 37. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ 

17. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ.  

18. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   

19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
 

20. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος  

21. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 38. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος  

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος   

 
  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
  

2.  ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
8. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.  ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 9. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

4.  ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
10.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

 

5. ΚΑΦΕΤΖΗΣΜΙΧΑΗΛ 

 

11.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

 6.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ιωάννης Ιατρίδης ήταν απών από 

την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 
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Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα 

Κυριακή Νικολαϊδου.  
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα οκτώ (38), ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

Θ Ε Μ Α 7ο: Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας ήδη λειτουργούντων Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Δήμου Ρόδου. 

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 

του Σώματος την υπ΄αρ. 12552/2022 εισήγηση τη Διεύθυνσης 
Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ήδη 
λειτουργούντων Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 

Δήμου Ρόδου . 

 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα της περ. ζ της παρ. 1 του 

άρθρου 58 και της περ. 22 της παρ. 3Β του άρθρου 94. 

2. Τις διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/28-6-2006) «Δημοτικός 

και Κοινοτικός Κώδικας». 

3. Τις διατάξεις του N. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-7-2007) «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ τ. Α’ 

112/8/13-7-2010) περί «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

5. Την υπ. αριθ. ΚΥΑ 41087/29.11.2017 (ΦΕΚ 4249/τ. Β’/5-12-2017) 

περί «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών». 

6. Την υπ. αριθ. Εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. 38/οικ.42412/11-12-2017 περί 

«Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του νέου Πρότυπου Κανονισμού 

λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών». 

7. Την  υπ’ αριθ. 169/2018 (ΑΔΑ: Ψ484Ω1Ρ-ΨΔΗ)  Απόφαση (Πρακτικό 

4/ 28-02-2018) του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, η οποία 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 19966/2018 Απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί «Έγκριση Κανονισμού 

Λειτουργίας Δημοτικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

Δήμου Ρόδου», ο οποίος αποτελεί κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας για 

το σύνολο των δομών προσχολικής αγωγής που λειτουργούν εντός 

υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ή νομικών του προσώπων ή του 

Ιδρύματος με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου 
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και της Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 τ. Α’/27-2-

2016) περί «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 

Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 

προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και 

αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31-7-

2017) περί «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη 

λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί 

Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις». 

10. Το υπ’ αριθ. 99/2017 Π.Δ. (ΦΕΚ 141/Α/28-9-2017) περί «Καθορισμός 

προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων 

των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» και ειδικότερα:  

α) την παρ. 2α του άρθρου 2 - Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας σύμφωνα με 

την οποία «Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την 

αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, μετά την υποβολή των 

παρακάτω δικαιολογητικών: α. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

(στην περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί εντός της υπηρεσίας του 

δήμου) ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, που 

υπέχει θέση αίτησης και που αναγράφει την επωνυμία, το είδος του 

σταθμού (Βρεφικός, Παιδικός, ή Βρεφονηπιακός Σταθμός), την έδρα, 

τον μέγιστο αριθμό των βρεφών ή/και νηπίων που θα εξυπηρετούνται 

και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εντός του σταθμού. Επιπλέον 

δηλώνεται η δυνατότητα και η επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 

τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης» και 

β)  την παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση του  άρθρου 13 

Ν.46/23/2019  (ΦΕΚ 150/30-07-2022 τεύχος Α΄) σύμφωνα με την 

οποία: 

          Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) 

διαγράφονται οι λέξεις «από τη λήξη της», οι εκεί προβλεπόμενες 

προθεσμίες παρατείνονται έως την 31η.7.2023 και το άρθρο 13 

διαμορφώνεται ως εξής: 

         «Άρθρο 13 Παράταση προθεσμιών  

1. Η προθεσμία της παρ.  1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως 

προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α’ της ανωτέρω 

διάταξης, παρατείνεται έως την 31η.7.2023 για τις εξής περιπτώσεις:  
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α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με 

ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, 

καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε 

νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία 

και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, 

προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική 

Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του 

Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης 

λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 

του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018 

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με 

ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 

17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε 

νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω 

ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους 

συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία και 

Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 

5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης 

λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του 

π.δ. 41/2018 

2. Η προθεσμία της παρ.  1 του άρθρου 6 του π.δ.  99/2017, ως προς τα 

δικαιολογητικά της περ.  β’ και ως προς την απόφαση παραχώρησης 

των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ’, παρατείνεται έως την 

31η.7.2023. 

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της 

οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης 

νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή 

παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 

2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του 

π.δ. 99/2017, ανακαλείται 

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς 

τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, 

Β3, Β5, Γ1 και Ζ’ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται έως 

την 31η.7.2023. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις 

ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η 

άδειά τους ανακαλείται.» 
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11. Τις διατάξεις του άρ. 117 του Ν. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-

06-2018) περί: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».  

12. Τις υπ. αριθ. 26/αρ.πρωτ. 34200/11-10-2017 και 12/αρ.πρωτ. 

14016/24-4-2018 διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εσωτερικών σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. 

13. Tην υπ΄αριθ. πρωτ. 336/25. 1. 2004 Απόφαση της Περιφέρειας Ν.     

Αιγαίου περί «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας 

Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α. & 

Δ.), στην Αστική   μη Κερδοσκοπική Εταιρία Δήμου Καλλιθέας, 

“Καλλιθέα-Ρόδος Αειφορία”, για τον Παιδικό Σταθμό στο Φαληράκι 

του Δήμου Καλλιθέας».  

14. Την υπ΄αριθ.πρωτ. 1.247/15.5.2003 Απόφαση της Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου περί «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας 

Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α. & 

Δ.), στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Δήμου Καλλιθέας, 

“Καλλιθέα-Ρόδος Αειφορία”», για τον Παιδικό Σταθμό με έδρα το 

Δημοτικό Διαμέρισμα  Καλυθιών.  

15. Την υπ΄αριθ.πρωτ. 8.984/5.10.2009 Απόφαση της Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου περί «Αναθεώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 

Μ.Φ.Π.Α & Δ , “Παιδικός Σταθμός Κολυμπίων’’ ιδιοκτησία της 

Ανώνυμης Διαδημοτικής Επιχείρησης ‘‘Αφάντου-Ψίνθος-Αρχίπολης’’ 

(Α.Δ.Ε.Α.Ψ.Α), του Δήμου Αφάντου, που βρίσκεται στον Οικισμό 

Κολυμπίων, λόγω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

16. Την υπ΄αριθ.πρωτ. 8.507/6.11.2003 Απόφαση της Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου περί «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας 

Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α. & 

Δ.) στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Νότιας Ρόδου Α.Ε.». 

17. Την υπ’ αριθ. 4114/30-11-2011 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 3159/τ.Β/30-12-2011) περί 

«Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου». 

18. Την υπ’ αριθ. 14/αρ. πρωτ. 2/1467/2022 (ΑΔΑ:Ω5Ο6Ω1Ρ-ΚΩΣ) 

Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχου Προσχολικής 

Αγωγής & Μετανάστευσης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου. 

Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου» 

19. Τα λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά των φακέλων. 

20. Τις συνταχθείσες τεχνικές εκθέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου Ρόδου αναφορικά με την επικινδυνότητα των υφιστάμενων 

κτηρίων και την καταλληλότητα της χρήσης τους, την περιγραφή της 

προσπελασιμότητας, τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης-

ηλεκτροδότησης-τηλεφωνικής σύνδεσης & αποχέτευσης και το 

μέγιστο αριθμό των νηπίων που θα εξυπηρετούνται και τα τμήματα 

που θα λειτουργήσουν. 

21. Την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας και αδειοδότησης  των 

παρακάτω υφιστάμενων δομών προσχολικής αγωγής του Δήμου 

Ρόδου, που λειτουργούν ως δημοτικές υπηρεσίες και για τους οποίους 

κατά την δημοσίευση του Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α/28-9-2017) η 
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άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας τους ήταν στο όνομα επιχειρήσεων 

OTA, στα πλαίσια των οποίων αρχικά λειτουργούσαν.   

  

    Με βάση τα προαναφερθέντα,  

Εισηγούμαστε: 

1. Την έγκριση για την υποβολή αιτήματος στο Τμήμα Εφαρμογής 

Προγραμμάτων – Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Ρόδου, 

αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών: 

α. για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού  

με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός  Σταθμός Φαληρακίου 

Δήμου Ρόδου», για το ακίνητο στο Φαληράκι, με έδρα τη Δημοτική 

Ενότητα Καλυθιών Δήμου Ρόδου, με τρία (3) τμήματα νηπίων (από 

2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και με μέγιστο αριθμό  νηπίων που θα 

εξυπηρετούνται 73 νήπια σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές 

εκθέσεις. 

β. για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού  

με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός  Σταθμός Καλυθιών 

Δήμου Ρόδου», για το ακίνητο στις Καλυθιές, με έδρα την 

Δημοτική Ενότητα Καλυθιών Δήμου Ρόδου, με δύο (2) τμήματα 

νηπίων (από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και με μέγιστο αριθμό  

νηπίων που θα εξυπηρετούνται 30 νήπια σύμφωνα με τις σχετικές 

τεχνικές εκθέσεις. 

γ. για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού  

με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός  Σταθμός Κολυμπίων 

Δήμου Ρόδου», για το ακίνητο επί των οδών Ευκαλύπτων και 

Λισαβώνας 8 στα Κολύμπια , με έδρα την Δημοτική Ενότητα 

Αφάντου Δήμου Ρόδου, με δύο (2) τμήματα νηπίων (από 2,5 ετών 

μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

(νηπιαγωγείο) και με μέγιστο αριθμό  νηπίων που θα εξυπηρετούνται 

30 νήπια σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις. 

δ. για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού  

με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ασκληπειού 

Δήμου Ρόδου», για το ακίνητο  στο Ασκληπειό, συνολικού 

εμβαδού 170,00τ.μ., με έδρα την Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου 
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Δήμου Ρόδου, με ένα (1) τμήμα νηπίων (από 2,5 ετών μέχρι την 

ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) 

και με μέγιστο αριθμό  νηπίων που θα εξυπηρετούνται 24 νήπια 

σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις. 

2. Σκοπός των σταθμών είναι: 

- Να παρέχει προσχολική αγωγή και εκπαίδευση σύμφωνα με τα    

πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. 

       -Να βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά,  

συναισθηματικά και κοινωνικά. 

       -Να ευαισθητοποιεί τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης 

παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και 

καθοδήγηση. 

       -Να βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους 

από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο 

κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

-Να παρέχει ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που 

φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

       - Να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς    

3. Η παρούσα απόφαση υπέχει θέση αίτησης για την χορήγηση 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ήδη λειτουργούντων Μονάδων 

Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Δήμου Ρόδου 

από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2α του Π.Δ. 99/22-9-2017                    

(ΦΕΚ 141/τεύχος Α/28-9-2017).  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 

Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την υπ΄αρ. 12552/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 
και Δημιουργικής Απασχόλησης 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) και του 

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

τριάντα επτά  (37) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ενός 

(1) απόντος του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη 
στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» οι τριάντα επτά (37) 

Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

  1.Την έγκριση για την υποβολή αιτήματος στο Τμήμα Εφαρμογής 

Προγραμμάτων – Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Ρόδου, 

αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών: 

 α. για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού  

με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός  Σταθμός Φαληρακίου 

Δήμου Ρόδου», για το ακίνητο στο Φαληράκι, με έδρα τη Δημοτική 

Ενότητα Καλυθιών Δήμου Ρόδου, με τρία (3) τμήματα νηπίων (από 

2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και με μέγιστο αριθμό  νηπίων που θα 

εξυπηρετούνται 73 νήπια σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές 

εκθέσεις. 

 β. για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού  

με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός  Σταθμός Καλυθιών 

Δήμου Ρόδου», για το ακίνητο στις Καλυθιές, με έδρα την 

Δημοτική Ενότητα Καλυθιών Δήμου Ρόδου, με δύο (2) τμήματα 

νηπίων (από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και με μέγιστο αριθμό  

νηπίων που θα εξυπηρετούνται 30 νήπια σύμφωνα με τις σχετικές 

τεχνικές εκθέσεις. 

 γ. για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού  

με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός  Σταθμός Κολυμπίων 

Δήμου Ρόδου», για το ακίνητο επί των οδών Ευκαλύπτων και 

Λισαβώνας 8 στα Κολύμπια , με έδρα την Δημοτική Ενότητα 

Αφάντου Δήμου Ρόδου, με δύο (2) τμήματα νηπίων (από 2,5 ετών 

μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

(νηπιαγωγείο) και με μέγιστο αριθμό  νηπίων που θα εξυπηρετούνται 

30 νήπια σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις. 

 δ. για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού  

με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ασκληπειού 

Δήμου Ρόδου», για το ακίνητο  στο Ασκληπειό, συνολικού 

εμβαδού 170,00τ.μ., με έδρα την Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου 

Δήμου Ρόδου, με ένα (1) τμήμα νηπίων (από 2,5 ετών μέχρι την 

ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) 
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και με μέγιστο αριθμό  νηπίων που θα εξυπηρετούνται 24 νήπια 

σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις. 

2.Σκοπός των σταθμών είναι: 

- Να παρέχει προσχολική αγωγή και εκπαίδευση σύμφωνα με τα    

πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. 

-Να βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά,  

συναισθηματικά και κοινωνικά. 

-Να ευαισθητοποιεί τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης 

παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και 

καθοδήγηση. 

       -Να βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους 

από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο 

κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

-Να παρέχει ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που 

φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

       - Να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς    

3.Η παρούσα απόφαση υπέχει θέση αίτησης για την χορήγηση 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ήδη λειτουργούντων Μονάδων 

Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Δήμου Ρόδου 

από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2α του Π.Δ. 99/22-9-2017                    

(ΦΕΚ 141/τεύχος Α/28-9-2017).  

 
 

 

                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΣΗΦ          ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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