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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  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης:   551/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη 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. 
2/30153/18.5.2018 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» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
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Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 
 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Έκδοση ψηφίσματος για την επίθεση που 
δέχθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.Ι.Μπουτάρης.  
 
Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος αναφερόμενος στην επίθεση που 
δέχθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μπουτάρης την 19η 
Μαϊου 2018, πρότεινε στο Σώμα την έκδοση σχετικού ψηφίσματος . 
   
 

 



3 

 

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

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Γιαννακάκης, Ι. Περδίκης, Μ. 

Καραγιάννη, Π. Τοκούζης, Σ. Σαρρή-Υψηλάντη, Α. Παπουράς, Μ. 

Χριστοδούλου, Α. Μπιλλιά-Παπαστεργή, ο Α. Κωνσταντίνου, ο 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Στάγκας, ο Γραμματέας Α. Γιαννικουρής και 

ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος 

απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του 

Δημάρχου,  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. Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος: 
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

                    
   19 Μαϊου 2018, ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία του Ποντιακού 

Ελληνισμού, αλλά και ημέρα μνήμης (ή λήθης) για την άνανδρη 

επίθεση εναντίον της Δημοκρατίας, εναντίον της Αυτοδιοίκησης, 

εναντίον της προσωπικότητας του ατόμου. Μια επίθεση, που 

προσωποποιείται κατά του  Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη 

Μπουτάρη, ως αποτέλεσμα ακραίων εθνικιστικών αντιλήψεων  και 

πρακτικών, που τραυματίζουν τα επετειακά ιστορικά γεγονότα, αλλά 

και την κοινωνική ειρήνη και ηθική .  

 Το δίκαιο, ως θεσμός προστασίας, για την οργάνωση της κοινωνίας 

οριοθετεί και προστατεύει τα έννομα αγαθά εκείνα, τα οποία 

καλλιεργούν την δημοκρατία, την ελευθερία, τον πολιτισμό. 

Ασφαλώς και στη συγκεκριμένη ποινικά κολάσιμη πράξη κατά του 

Γιάννη Μπουτάρη, η Δικαιοσύνη θα αποδώσει τις κυρώσεις, που 

επιβάλλονται για την  παραβίαση των κανόνων δικαίου. Ωστόσο οι 

δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας, η Αυτοδιοίκηση αλλά  και οι 

πολίτες πρέπει να σταθούμε απέναντι σε κάθε μορφής φασιστική 
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νοοτροπία, που προσβάλλει το πολιτισμικό επίπεδο της κοινωνίας, 

την  Ελευθερία και την Δημοκρατία.  

Καταδικάζουμε τις άνανδρες φασιστικές επιθέσεις κατά των 

εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και της ίδιας της Δημοκρατίας. 

 

 

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο συνάδελφο, 

Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη.  

 
 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 

     
 
        
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:Προσωπικά σαν Πρόεδρος της ΠΕΔ είχα 
υποχρέωση έχω το κείμενο το οποίο αποστέλλω ή θα το εγκρίνει η 
ΠΕΔ για την όχι μόνο προς τον κ. Μπουτάρη αλλά γενικά να 
αναδείξουμε ένα θέμα στην ουσία λειτουργίας της Δημοκρατίας και 
των δημοκρατικών θεσμών ότι απόψεις μπορεί να έχει ο καθένας 
μπορεί να διατυπώνονται διαφορετικά και όχι με αυτόν εδώ τον 
τρόπο που είδαμε μέσα από τα μέσα ενημέρωσης.   

 
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ:Το θέμα Μπουτάρη κ. Δήμαρχε δεν 

είναι σοβαρό είναι πολύ σοβαρό. Θα πω το εξής. Εμείς είμαστε υπέρ 
μιας και το θέσατε το είχα σημειώσει να το θέσω και εγώ να λάβουμε 
και εμείς ψήφισμα, διότι ότι και να κάνει η Αυτοδιοίκηση και οι 
Δήμαρχοι η φωνή τους πρέπει να ακούγεται πάντα ελεύθερα και να 
μην εκφοβίζονται από πουθενά. 

Και δυστυχώς γίνονται διάφορα περιστατικά με Δημάρχους 
περνάνε έτσι γιατί συμφέρουν είτε τη μια πλευρά, είτε την άλλη, είτε 
η μια πλευρά γελά κρυφά και ικανοποιείται η άλλη πλευρά συμβαίνει 
το αντίθετο στην επόμενη ανάλογα με την τοποθέτηση του κλπ είναι 
υποχρέωση για εμάς πιστεύω να υπάρξει ένα ψήφισμα το οποίο είναι 
αυστηρό και ενισχυτικό ουσιαστικά της ελευθερίας της 
Αυτοδιοίκησης. 

Ότι και να λέει ο κ. Μπουτάρης, ο οποιοσδήποτε Δήμαρχος, 
βέβαια στα πλαίσια πάντα αυτών που πρέπει σε καμιά περίπτωση δεν 
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πρέπει να δίνονται οι λύσεις αυτές και συμπεριφορές που υπάρχουν 
και που δημιουργήθηκαν και στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε και από 
εμένα καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους και εφόσον ο κ. 
Δήμαρχος ήταν σύντομος υποχρεούμεθα και εμείς να είμαστε όσο 
γίνεται σύντομοι να προχωρήσουμε στα θέματα τα επόμενα. 

Θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να εκφράσω προς όλες 
τις κατευθύνσεις για να μην αναφερθώ εκ νέου και παράλληλα να 
πω ότι χαίρομαι που την ύστατη στιγμή ο κ. Δήμαρχος έβαλε και το 
θέμα του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι αντιληπτό σε 
όλους ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και πρέπει να 
εκδηλώσουμε την συμπαράσταση μας και να καταδικάσουμε τέτοιες 
ενέργειες.  
 

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Μπαίνοντας στην συζήτηση των 
θεμάτων νομίζω ότι πρέπει να βγει ένα ψήφισμα από μεριάς του 
Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάσταση που είδαμε όλοι σε σχέση 
με τον προπηλακισμό του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, θα παρακαλούσα 
τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Πόκκια εκ μέρους μας να συντάξει 
ένα σύντομο και περιεκτικό ψήφισμα γι’ αυτό το λόγο.  

 
ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ:Να καταδικάσουμε και εμείς με την 

σειρά μας σαν παράταξη την επίθεση στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. 
 

 


