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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  5/11/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 23/5-11-2017    Αριθ. Απόφασης: 927/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  5 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή  και ώρα 
11.30 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. 
2/90398/1.11.2017 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 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

  

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 32. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 33.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 34. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

25. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. .ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

9.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 10.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 
11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

12. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  13.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Παραδεισίου 
κ.Κυριαζής Μιχαήλογου και η Πρόεδρος της Τ.Κ.Ασκληπιείου Κα 
Μαρία Παπαβασιλείου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τέσσερις (34), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ :  Στήριξη Δημοτικής Κοινότητας 
Παραδεισίου για τη μη διακοπή της λειτουργίας του 
Ταχυδρομικού Γραφείου Παραδεισίου  αρ.πρωτ. 
5/91083/2017. 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ε.Μανδρακός έθεσε υπόψη του Σώματος το 
υπ΄αριθ. πρωτ. 5/91083/2017 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας 
Παραδεισίου σύμφωνα με το οποίο ζητά τη συζήτηση εκτός Η/Δ της 
υπ΄αριθ.16/2017 απόφασης της Δ.Κ. , με θέμα  «Περί ενεργειών για 
την προσκείμενη διακοπή λειτουργίας του Ταχυδρομικού Γραφείου 
Παραδεισίου», η οποία έχει ως εξής:   
 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας εισηγούμενος το 1ο θέμα της 
Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου και στο πλήθος των 
παρευρισκομένων κατοίκων μας ότι πληροφορήθηκε για τη λήψη 
απόφασης από την κεντρική διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. για την παύση 
λειτουργίας του Ταχυδρομικού Γραφείου Παραδεισίου. 

Κατόπιν τούτου παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε κι 

όλες τις απόψεις και προτάσεις των παρευρισκομένων κατοίκων της 
Δημοτικής μας Κοινότητας και από το γεγονός ότι το Ταχυδρομικό Γραφείο 
Παραδεισίου:  
1) Ιδρύθηκε το έτος 1948 και είναι το δεύτερο κατάστημα μετά το κεντρικό 
που ιδρύθηκε στη Ρόδο. 
2)Τα χωριά που εξυπηρετεί πέραν του Παραδεισίου είναι Δαματριά, 
Θεολόγος, Σορωνή, Φάνες, Καλαβάρδα, Διμυλιά, Ελεούσα, Αρχίπολη, 
Σάλακος, Απόλλωνα, Πλατάνια καθώς και το Θεραπευτήριο Χρονίων 
Παθήσεων Παίδων «Άγιος Ανδρέας», τα στρατόπεδα του Καλαμώνα και τον 
Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας», που μαζί με τους κατοίκους του 
Παραδεισίου, αριθμούν πάνω από 9.000 άτομα. 
3) Εξυπηρετεί σε μόνιμη βάση περίπου 500 συνταξιούχους διαφόρων 
ταμείων (ΟΓΑ, κ.λ.π.) και άλλα τόσα άτομα που παίρνουν διάφορα 
επιδόματα, όπως πολυτεκνικά, πρόνοιας κ.ά. 
4) Γίνονται 300-400 κινήσεις ταμιευτηρίου μηνιαίως από τους κατοίκους 
μας κυρίως, διότι δεν υπάρχει κανένα άλλο τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ 
στο χωριό μας που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει. 
5) Εξυπηρετεί και τις ανάγκες ταχυμεταφορών διότι δεν υπάρχει κανένα 
γραφείο ή υποκατάστημα μεταφορών ή ταχυμεταφορών που να εξυπηρετεί 
το Παραδείσι και τα υπόλοιπα χωριά που προαναφέρθηκαν. 
6) Η σπουδαιότητά του αποδεικνύεται από το ότι είναι από τα πρώτα 
ταχυδρομικά καταστήματα στη Ρόδο που διαθέτουν μηχανοργάνωση σε 
αντίθεση με άλλα που τα ΕΛ.ΤΑ. προτίθενται να διατηρήσουν ενώ δεν 
διαθέτουν μηχανοργάνωση. 
Για όλους του παραπάνω αναφερόμενους λόγους υπάρχουν στο Κοινοτικό 
μας Γραφείο και ομόφωνες έγγραφες συμπαραστάσεις από τα κοινοτικά 
συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δαματριάς, Θεολόγου, 
Σορωνής, Φανών, Καλαβαρδών, Διμυλιάς, Πλατανιών, Σαλάκου και 
Απολλώνων, των οποίων όλοι οι κάτοικοι εξυπηρετούνται από το 
Ταχυδρομικό Γραφείο Παραδεισίου, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 
 

Να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: 
Να σταλεί η παρούσα απόφασή μας προς τον Δήμο Ρόδου, στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στους Βουλευτές Δωδεκανήσου για άμεση 
συμπαράσταση στην ανατροπή της απόφασης και για απόσπαση δύο 
υπαλλήλων του Δήμου στο Ταχυδρομικό Γραφείο Παραδεισίου. 
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Να παραστεί το Συμβούλιο και οι κάτοικοι του χωριού μας στη 
επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να επιδοθεί 
το αίτημά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου ώστε να λάβει γνώση του 
θέματος και να μας συμπαρασταθεί. 

Επιπροσθέτως τονίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, με την 
αριθμ.:837/6-12- 2013 απόφασή του είχε εκφράσει τη συμπαράστασή του 
στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων του Παραδεισίου για τη μη κατάργηση του 
Καταστήματος ΕΛ.ΤΑ. στο Παραδείσι και είχε εγκρίνει τη μετάβαση 
αντιπροσωπείας του Δήμου Ρόδου στην Αθήνα για την πραγματοποίηση 
επαφών με αρμόδιους για το παραπάνω θέμα. 

Αν δεν εισακουστούν από τους αρμόδιους οι δίκαιες και 
δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων μας και σε περίπτωση που 
υλοποιηθεί η πληροφορία για τη διακοπή λειτουργίας του Ταχυδρομικού 
Γραφείου Παραδεισίου, θα γίνουν άμεσα κινητοποιήσεις με όλες τις 
δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουμε, συμπεριλαμβανομένης έως και της 
κατάληψης του αεροδρομίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ενημερώσω για μια επιστολή της Δημοτικής 
Κοινότητας Παραδεισίου και  θέλω τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ για τη 
διακοπή λειτουργίας του Ταχυδρομικού γραφείου στο Παραδείσι για το 
οποίο διαμαρτύρεται βέβαια η Τοπική Κοινότητα είναι εδώ και ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Παραδεισίου νομίζω ότι ομόφωνα το ΔΣ συμπαρίσταται και 
συνηγορεί υπέρ της διαμαρτυρίας που υπέβαλλε η Δημοτική Κοινότητα 
Παραδεισίου για το συγκεκριμένο θέμα . 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Υπάρχει μια θα έλεγα προενημέρωση μια πρώτη αντίδραση 
έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις και συνεννοήσεις αλλά καλό είναι ο 
Πρόεδρος να μας ενημερώσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ: Καλημερίζω το Σώμα, έχουμε λάβει μια 
ομόφωνη απόφαση από το Τοπικό Συμβούλιο του Παραδεισίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Παραδεισίου έχουμε την ενημέρωση ότι πρόκειται να 
κλείσει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που λειτουργεί στο Παραδείσι ανάλογη 
περίπτωση είχαμε και προ τριετίας ούτως ή άλλως υπάρχει ομόφωνη 
απόφαση του ΔΣ από το 2013. Εμείς ζητάμε από εσάς την συμπαράστασή 
σας σε οτιδήποτε κινήσεις κάνουμε προκειμένου να αποφύγουμε το 
κλείσιμο  του Ταμιευτηρίου  αναλυτικά μέσα στην απόφαση μας εξηγούμε 
μέσα όλους τους λόγους για τους οποίους εφόσον κλείσει το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα , μέσα 
αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο Ταμιευτήριο εκπροσωπεί και 
αντιπροσωπεύει άλλα 15 χωριά όπου έχουμε και τις αποφάσεις των 
υπόλοιπων Τοπικών Συμβουλίων οι οποίοι συμπαραστέκονται σε εμάς. 
Ζητάμε πλέον και από εσάς την συμπαράστασή σας σε οτιδήποτε αγώνες 
κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Η ημερομηνία που πρόκειται να κλείσει το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι η 11 του Νοέμβρη επομένως πρέπει να 
κινηθούμε άμεσα και ζητάμε από εσάς σήμερα κιόλας να εκδώσετε 
απόφαση για την συμπαράστασή σας προς εμάς .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Πρόεδρε όπως με ενημέρωσε και ο 
κ.Πόκκιας προ ολίγου υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της ΠΕΔ αλλά και 
των εργαζομένων των ΕΛΤΑ για το συγκεκριμένο . Συνεπώς ομόφωνα το 
ΔΣ στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία και τις δράσεις στις οποίες έχετε προβεί. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ.Παρδαλός, Ι.Περδίκης, Στ.Δράκος, 

Στ.Σαρρή, Α.Κωνσταντίνου και Δ.Μουτάφης απουσίαζαν από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

 
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  

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι 
κατεπείγοντος χαρακτήρα 

2. Εκφράζει τη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα των 
κατοίκων του Παραδεισίου για τη μη διακοπή λειτουργίας του 
Ταχυδρομικού Γραφείου Παραδεισίου και στηρίζει όλες τις  
ενέργειες  και κινητοποιήσεις που πρόκειται να γίνουν από το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παραδεισίου για την 
ανατροπή της ειλημμένης απόφασης της Κεντρικής Διοίκησης 
των ΕΛ.ΤΑ.  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


