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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  23/6/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 15/23-6-2017    Αριθ. Απόφασης:470/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή  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. 
2/46474/19.6.2017 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. 
  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 29. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
 
Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (δικ/νος) 6. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς 
και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπείου κα.Μ.Παπαβασιλείου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 2.1: ‘Εγκριση ορισμού ανώτατου αριθμού αδειών 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Ρόδου αρ.πρωτ. 5/45135/2017. 
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Γ.Πόκκιας εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 5/45135/2017 εισήγηση της Δ/νσης 
Εμπορείου Ενέργειας και Βιομηχανίας, η οποία έχει ως εξής:  
 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 
118/15.05.2014 τεύχος Α'), άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή 
υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα 
οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών 
άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. 

Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') σε πλατείες ή 
άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, 
δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.  
Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να 
εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για 
τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν 
κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.  

Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') 
ορίζονται τα εξής: 
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται 
εκτός: 
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και 
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από 
οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών 
καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων 
και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται 
να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του 
λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα 
χιλιάδες (50.000) κατοίκους. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων. 
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε 
θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους 
έχει χορηγήσει την άδεια.» 

Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το 
ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και 
θέση καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 
(ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, 
μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.  

Με την υπ’ αριθ. 859/29-12-2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου καθορίστηκε το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ανά 
χορηγούμενη άδεια υπαίθριου εμπορίου το οποίο ανέρχεται στα 500 € ανά 
έτος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις ανάγκες που υπάρχουν 
στην περιφέρεια του Δήμου μας 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον αριθμό των αδειών υπαίθριου 

εμπορίου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας ως εξής: 
 
Α. Αριθμός Αδειών Υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: 120  
Ο παραπάνω προτεινόμενος αριθμός αδειών προκύπτει ως εξής: 
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1) Υφιστάμενες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου : 33 
2) Προτάσεις για χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  
    Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων : 67 
3) Άδειες που βρίσκονται σε διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών για  
    ανανέωση, με ενδεχόμενη ανάκληση αυτών στην περίπτωση μη  
    ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 12 
4) Πρόταση της υπηρεσίας μας είναι: 8    
 
Β. Το τέλος από χορηγούμενη άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
καθορίζεται στο ποσό των 500€ ανά έτος σύμφωνα με την αριθ. 859/29-
12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο αποδίδεται στον 
Δήμο και η καταβολή του θα γίνεται στα κατά τόπους Γραφεία Προσόδων 
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Δράκος, Μ.Καραγιάννη, Στ.Δράκος, 

Ι.Περδίκης, ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ.Α.Γιαννικουρής, ο 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Στ.Στάγκας , ο επικεφαλής της παράταξης 

«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης και ο επικεφαλής της παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος, απουσίαζαν 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   Ομόφωνα 

 
Εγκρίνει τον καθορισμό του αριθμού των αδειών υπαίθριου εμπορίου 
στα Διοικητικά όρια του Δήμου Ρόδου, ως εξής: 
 
Α. Αριθμός Αδειών Υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: 120  
Ο παραπάνω προτεινόμενος αριθμός αδειών προκύπτει ως εξής: 
1) Υφιστάμενες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου : 33 
2) Προτάσεις για χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  
    Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων : 67 
3) Άδειες που βρίσκονται σε διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών για  
    ανανέωση, με ενδεχόμενη ανάκληση αυτών στην περίπτωση μη  
    ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 12 
4) Πρόταση της υπηρεσίας μας είναι: 8    
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Β. Το τέλος από χορηγούμενη άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
καθορίζεται στο ποσό των 500€ ανά έτος σύμφωνα με την αριθ. 859/29-
12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο αποδίδεται στον 
Δήμο και η καταβολή του θα γίνεται στα κατά τόπους Γραφεία Προσόδων 
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 
 
 
 
                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 
 


