
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  4/8/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017    Αριθ. Απόφασης:  622/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  4 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
13.00 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. 
2/60031/31.7.2017 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 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

   

 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

 

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   



15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24 ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 10.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

12.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

15.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

8.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

16.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 5.1: Καθορισμός τόπου, χρόνου και διαδικασίας 
κλήρωσης και ορισμός μελών τριμελών επιτροπών κλήρωσης 
αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, 
αρ.πρωτ.5/59204/2017. 
 
 



   
 Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Πόκκιας εισηγούμενος το θέμα 
θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.5/59204/2017 εισήγηση της 
Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας για το θέμα,  που 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΣΧΕΤ : 1. Ν. 4264/14(ΦΕΚ 118/15-05-2014 Τεύχος Α’ ) «Άσκηση 
εμπορικών  

      δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» 
  2. Την υπ’ αριθ. 550/15-7-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ρόδου  
      για την δημιουργία Υπαίθριας Οργανωμένης Αγοράς στην 
περιοχή της Πλατείας     
      Πατριάρχου Αλεξανδρείας – (Πύργος Αγίου Πέτρου – ΝΕΩΡΙΟ) 
  3. Την υπ’ αριθ. 550/15-7-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου  
      σχετικά με την έγκριση δημιουργίας Υπαίθριας Οργανωμένης 
Αγοράς στην  
      περιοχή της Πλατείας Πατριάρχου Αλεξανδρείας – (Πύργος 
Αγίου Πέτρου –  
      ΝΕΩΡΙΟ) 
   
Στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 

118/15.05.2014 τεύχος Α') αναγράφονται τα εξής: 
«1.Οι άδειες 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. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά 
προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία 
τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς, 

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και 
τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, 

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα 
ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82), 

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων 
τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική 
αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και 
πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς 
Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που 
έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
της χώρας, 

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα 
από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση. 

2.Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές 
χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. 
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης 
θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης 
υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός 
των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με 
κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που 



συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον 
αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και 
διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε 
κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο. Με 
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της 
κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών 
επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον 
Περιφερειάρχη.» 

Η υπηρεσία μας μετά την υπ’ αριθ. 5/42802/7-6-2017 απόφαση 
Δημάρχου προχώρησε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για επτά (7) θέσεις 
στην περιοχή «Πλατεία Πατριάρχου Αλεξανδρείας – Πύργος Αγίου Πέτρου 
– ΝΕΩΡΙΟ» και οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν αιτήσεις από τις 09/06/2017 
έως και τις 22/06/2017. 

   
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη λήψη απόφασης σχετικά με α)  τον ορισμό των μελών της 

Τριμελούς Επιτροπής τα οποία θα οριστούν μετά από απόφαση του 
Περιφερειάρχη, β) τον καθορισμό του τόπου διεξαγωγής της κλήρωσης, η 
οποία προτείνεται να γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, γ) τη 
διαδικασία  κλήρωσης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό νόμο 
και δ) ο χρόνος διεξαγωγής της κληρώσεως προτείνεται στις 10/08/2017 
ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:00 π.μ. 
 

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

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

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ε.Ατσίδη, Ε.Κασσανής, Σ.Κυριαζής και 

Ι.Κούρτης 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 , του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του Ν.4264/14 και με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε I   OMOΦΩΝΑ 

 
 
1.Εγκρίνει την συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας της 
κλήρωσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4264/2014. 
 
2.Εγκρίνει τον καθορισμό του τόπου διεξαγωγής της κλήρωσης για 
επτά (7) θέσεις στην περιοχή «Πλατεία Πατριάρχου Αλεξανδρείας-
Πύργος Αγίου Πέτρου-ΝΕΩΡΙΟ , που είναι η αίθουσα Συνεδριάσεων 



του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, στο Δημαρχείο Ρόδου 
(Πλ.Ελευθερίας). 
 
3.Εγκρίνει την διαδικασία της ανωτέρω κλήρωσης σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο σχετικό Νόμο και τον χρόνο διεξαγωγής που 
είναι η 10η Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00’  π.μ. 

 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


