
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 
 

Της από  26/4/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017    Αριθ. Απόφασης: 318/2017 
 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  26 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/28844/21-4- 
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  κ. Ευάγγελου 
Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), 
και  95,  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 29. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

34.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 



13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

39. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

  

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -
Αντιδήμαρχος  

5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  

 
2. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

6.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  7. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος  
 

4. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντπρόεδρος   8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ   
 

  

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Ισιδώρου κ.Στέλιος Βονάκης 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
εννέα (39),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 4.5 και 9.1. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν 
μετά το θέμα της Ενημέρωσης. 
 
 
Θ Ε Μ Α 4.6 : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περί 

αλλαγής εξωτερικού χρώματος των ΤΑΧΙ, 

αρ.πρωτ.16/29146/2017. 



 
 
 Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων κ.Α.Μπεκιάρης εισηγούμενος το 
θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος  την αρ.πρωτ.16/29146/2017 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών η οποία έχει ως 
ακολούθως: 

 

1. Με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ο 
καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΧΙ είναι αρμοδιότητα του 
Δήμου. 

2. Με την υπ’ αριθμό απόφαση 169/2-4-2014  του Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία επικυρώθηκε με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 22163/10-4-2014 έγγραφο 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Νομού 
Δωδεκανήσου, εγκρίθηκε η αριθ. 29/2014 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το αίτημα Συνδέσμου 
Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Ρόδου για διχρωμία του εξωτερικού μέρους 
των αυτοκινήτων ΤΑΞΙ σε σκούρο μπλέ με λευκό ουρανό ενώ για τα 
αυτοκίνητα που έχουν ήδη προβεί στην αλλαγή χρώματος σύμφωνα με την 
απόφαση της Περιφέρειας σε μονόχρωμο μπλέ να δοθεί παράταση τριών 
(3) ετών ώστε να προβούν εκ νέου στην αλλαγή χρώματος, καθώς η 
διαδικασία είναι δαπανηρή. Κατόπιν τα ανωτέρω η καταληκτική ημερομηνία 
για την αλλαγή χρώματος των ΕΔΧ αυτοκίνητα του Δήμου Ρόδου από 
σκούρο μπλε σε σκούρο μπλε με λευκό ουρανό ήταν η 10η Απριλίου του 
2017 

3. Με το με αριθμό πρωτ. 16/21839/24-3-2017 αίτημα του  Συνδέσμου 
Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Ρόδου μας υποβλήθηκε το συνημμένο 
πρακτικό 243/16-2-2017 του Δ.Σ. του Συνδέσμου στο οποίο αναφέρεται 
ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που διενεργήθηκε στις 06-02-2017 (με 
μοναδικό θέμα το χρωματισμό των ΤΑΞΙ και συγκεκριμένα την επιλογή 
μεταξύ του δίχρωμου μπλε λευκού και του μονόχρωμου μπλε) 
παραστάθηκαν συνολικά 156 μέλη, από τα οποία ψήφισαν 112 υπέρ του 
μονόχρωμου μπλε, 42 υπέρ του δίχρωμου μπλε – λευκού και 2 λευκά.  

4. Με τη υπ’ αριθμό πρωτ. 2/22542/28-3-2017 εισερχόμενης έκθεσης 
κατάθεσης δικογράφου προσδιορισμού αγωγής περί ακύρωσης «Γενικής 
Συνέλευσης Επαγελματικής Οργάνωσης» ενημερωθήκαμε ότι κατατέθηκε 
Αγωγή (45) μελών του Συνδέσμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά 
της Γενικής Συνέλευσης (που διενεργήθηκε στις 06-02-2017), με το 
σκεπτικό ότι «….οι κάτοχοι μονόχρωμων ταξί έχουν επενδύσει στην 
επιλογή αυτή όχι για λόγους αισθητικής αλλά καθαρα για λόγους 
σκοπιμότητας δηλαδή η παρουσίαση των οχημάτων τους ως είδος 
«λιμουζίνας» έτσι ώστε επιβάτες που επιλέγουν για τη μετακίνησή τους 
υπηρεσίες, μέσω πρακτόρων, ξενοδοχείων, κρουαζιεροπλοίων κλπ να 
προτάσσονται έναντι των υπολοίπων, για την παροχή υπηρεσιών 
«λιμουζίινας» εισπράτοντας για την αιτία αυτή και παχυλό κόμιστρο εκτός 
των προβλεπόμενων από το νόμο…..».   

5. Με το υπ΄αριθμό πρωτ. 16/23809/30-3-2017 έγγραφό μας, η Υπηρεσία 

μας εισηγηθήκαμε στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής «Την τροποποίηση της 

υπ΄αρθμού 169/02-04-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου ως κατωτέρω:Την έγκριση διχρωμίας του εξωτερικού μέρους 

των αυτοκινήτων ΤΑΞΙ σε σκούρο μπλέ με λευκό ουρανό καθώς και την 



έγκριση μονοχρωμίας του εξωτερικού χρώματος των αυτοκινήτων ΤΑΞΙ σε 

σκούρο μπλέ»  

Η εισήγηση κοινοποιήθηκε στις Δημοτικές Ενότητες για προώθηση αυτής 
στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ώστε αν έχουν 
αντίρρηση να την καταθέσουν άμεσα, διαφορετικά η παρούσα εισήγηση 
θεωρείται σιωπηρή αποδοχή. 

6. Στην Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που διενεργήθηκε την 

10η Απριλίου του 2017 με την υπ΄αριθμό απόφαση 44/2017 αποφασίστηκε 

η «αναβολή λήψη απόφασης περί καθορισμού εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ 

Ρόδου προκειμένεου να τηρηθεί η προθεσμία των 60 ημερών που 

απαιτείται για να εκφράσουν γνώμη οι Κοινότητες και την επαναφορά του 

θέματος μετά την λήξη τηυς προθεσμίας των 60 ημερών από την 

ημερομηνία του εγγράφου που έχει σταλει στις κοινότητες για έκφραση 

γνώμης, με νέα εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία η οποία θα έχει λάβει 

υπόψη τις αποφάσεις των συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου 

Ρόδου». 

7. Με το υπ΄αριθμό πρωτ. 16/29035/21-04-2017 κατατέθηκε στην υπηρεσία 

μας το υπ΄αριθμό πρατκικό 90 της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου 

ταξί Ρόδου που πραγματοποιήθηκε στις 20/4/2017 με μοναδικό θέμα τη 

συζήτηση και τη ψηφοφορία για τον εξωτερικό χρωματισμό των ταξί όπου 

συμμετείχαν 254 μέλη (από τα 445 μέλη) και μετά από μυστική 

ψηφοφορία (ψήφισαν 251 μέλη) προέκυψαν τα κάτωθι: υπέρ του 

μονόχρωμου μπλε 141, υπέρ του δίχρομου μπλε λευκού 109 και 1 άκυρο. 

Με βάση τα ανωτέρω, η υπρεσία μας προτείνει τη χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας περί αλλαγής εξωτερικού χρώματος των ταξί που δόθηκε με 
την υπ΄αριθμό απόφαση 169/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 
31η Ιουλίου του 2017 έτσι ώστε στο διάστημα αυτό να ληφθούν οι σχετικές 
αποφάσεις από τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Ρόδου, την Επιτροπή 
Ποιότητα Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
 Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει 

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περί αλλαγής εξωτερικού χρώματος 
των ταξί  που δόθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 169/2014 του Δημοτικού 
Συμβουλίου μέχρι την 31η Ιουλίου του 2017 έτσι ώστε στο διάστημα 
αυτό να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τα Τοπικά Συμβούλια του 
Δήμου Ρόδου, την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο 

 
ΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ): Επειδή πήραμε μια απόφαση και 
προσβλήθηκε από το Πρωτοδικείο ενημερώσαμε στην εφημερίδα έτσι 
θα έπρεπε να γίνει και έγινε νόμιμη η Γενική Συνέλευση, πάρθηκε 
απόφαση 60-40%, 60% υπέρ του μπλε μονόχρωμου χρώματος, 
αλλά επειδή η προθεσμίες δεν μας παίρνουν λόγω του ότι θα 
ψηφίσουν και τα Τοπικά Συμβούλια, στην Ποιότητα Ζωής, πάρθηκε 
απόφαση για δύο μήνες. 

Θα έπρεπε να γίνει η γνώμη η δική μου, για τέλη Ιουλίου για 
να είναι 3 μήνες να πάρει απόφαση και μετά από την Ποιότητα Ζωής 
και το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα πρόβλημα συμπληρωματικό. 

 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καταγράφηκε η πρότασή σας βεβαίως όπως 
ξέρετε αυτά περνάνε πρώτα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ας 
συνεννοηθείτε με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ο οποίος κατέχει πλήρως 
το θέμα και εμείς εδώ ως Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνουμε την 
απόφαση της Επιτροπής.   
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της πραράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

κ.Χ.Χατζηευθυμίου, ο  Γραμματέας του Δ.Σ κ.Α.Γιαννικουρής και οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Περδίκης, Ε.Παναή, Π.Τοκούζης, 

Στ.Δράκος, Μιχ.Δράκος και Α.Παπουράς ήταν απόντες από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την  χορήγηση παράτασης προθεσμίας περί αλλαγής 
εξωτερικού χρώματος των ΤΑΧΙ  που δόθηκε με την υπ΄αριθμό 
Απόφαση 169/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 31η 
Ιουλίου του 2017 έτσι ώστε στο διάστημα αυτό να ληφθούν οι 
σχετικές αποφάσεις από τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Ρόδου, την 
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


