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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  2/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:13/2-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 860/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  2 Αυγούστου  2018 ημέρα Πέμπτη 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. 
2/46631/27.7.2018 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 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.  ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  
 

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

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 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-
Αντιδήμαρχος 
 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

 

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

3. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

  

 

 
Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. 
Θ.Παπαγεωργίου και Δ.Σαλαμαστράκης 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου απεχώρησε  από τη Συνεδρίαση 

μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος  με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 



3 

 

Θ Ε Μ Α  6.2:  Επιχορήγηση Οργανισμού Προώθησης 
Ροδιακού Τουρισμού από το Δήμο Ρόδου για το έτος 2018, αρ. 

πρωτ. 2/46308/2018. 
 
Η Αντιδήμαρχος κ. Μ. Χατζηλαζάρου εισηγούμενη το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 2/46308/25-07-2018 εισήγηση 
της Δ/νσης Τουρισμού, η οποία έχει ως εξής: 

 
Με βάση το άρθρο 94 εδάφιο 4 παρ.30 του Ν. 3852/2010 που ορίζει την  
επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα 
δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων 
συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του,  (Ο Δήμος Ρόδου 
έχει ανακηρυχτεί ως τουριστικός Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
899/76 - ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α- έτσι όπως συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 664/77 - ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α  ) υποβάλλουμε αίτημα 
επιχορήγησης του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού.  
Τα τελευταία χρόνια ο Π.ΡΟ.ΤΟΥΡ. ενεργεί την τουριστική προβολή της 
Ρόδου στις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις στη λοιπή Ελλάδα και το 
εξωτερικό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη και την 
οικονομία του νησιού της Ρόδου αφού με την τουριστική προβολή πρώτον 
διατηρούνται οι παραδοσιακές αγορές ,Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία κτλ αλλά 
ανοίγονται και νέοι δρόμοι σε αγορές όπως Αμερικη Καναδας Κίνα κτλ 
Για την προσέλκυση του τουριστικού ρεύματος με στόχο την πολλαπλή 
οικονομική ωφέλεια των δημοτών μας σε σχέση με την επιχορήγηση που 
προτείνεται να λάβει ο ΠΡΟΤΟΥΡ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου  
προγράμματος παρατίθεται πίνακας αφίξεων αλλοδαπών ανά εθνικότητα 
(1997-2017) καθώς και πίνακας ετήσιων στοιχείων αφίξεων των ετών 
2015-2016-2017 όπου με την ενεργοποίηση του ΠΡΟΤΟΥΡ στο δεύτερο 
εξάμηνο του 2017 και τα ανοδικά στοιχεία αφίξεων του 2017  
αναδεικνύεται η επιβεβλημένη πλέον και αδιάλειπτη προβολή και προώθηση 
της  Ρόδου ως τουριστικού προορισμού από τον  Οργανισμό Προώθησης 
Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ) υποστηρίζοντας τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου. 
Εξάλλου όπως είναι γνωστό η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου και 
ειδικότερα το Τμήμα Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης, ασχολείται 
με την λειτουργία των γραφείων πληροφοριών και συγκεκριμένα στο 
κέντρο της πόλης, στο λιμάνι, στην μεσαιωνική πόλη, στη Λίνδο και στο 
Φαληράκι της Ρόδου, καθώς επίσης με επιμορφωτικά θέματα, ημερίδες και 
συνέδρια με θέματα τουρισμού εντός Ρόδου. Καταγράφει και προβάλει 
εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου ήθη και έθιμα, θρησκευτικές εορτές και 
πανηγύρεις και γενικότερα ότι σχετικό με τη λαογραφία του νησιού. Για την 
προβολή του νησιού, το τουριστικό μάρκετινγκ, καθώς και όλες τις δράσεις 
στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως τουριστικές εκθέσεις, 
workshops, δημοσιογραφικές ομάδες, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τουρ 
οπερέιτορς, συνεργασίες με αεροπορικές εταιρίες, καταχωρήσεις σε έντυπα, 
αλλά και παραγωγή του απαιτούμενου υλικού, η ευθύνη έχει εκχωρηθεί 
στον Οργανισμό Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού, με την παράλληλη 
υποστήριξη και συμβολή των στελεχών της Διεύθυνσης Τουρισμού του 
Δήμου Ρόδου. Ο Π.ΡΟ.ΤΟΥΡ εδώ και δεκαοχτώ χρόνια υλοποιεί όλες αυτές 
τις δράσεις σε συνεργασία με τους κατεξοχήν τουριστικούς φορείς του 
νησιού, όπως Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, Ε.Β.Ε.Δ, Ένωση Τουριστικών 
Γραφείων Ρόδου, Ένωση Ενοικιαζομένων Δωματίων Ρόδου, Εμπορικός 
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Σύλλογος Ρόδου, Ένωση Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Ρόδου, Ένωση 
Εστιατόρων, οι οποίοι συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Οργανισμού και οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την χάραξη 
της τουριστικής στρατηγικής της Ρόδου.  
Πέραν από τα παραπάνω, ο Οργανισμός έχει αποκτήσει εκτός από την 
απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών στο 
εξωτερικό, με αποτέλεσμα να έχει υψηλή προτεραιότητα στη δέσμευση 
χώρων στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις, αρωγή στη διοργάνωση 
τουριστικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων των 
τουριστικών αγορών του ενδιαφέροντος της Ρόδου. 
 
Μετά τα ανωτέρω, ζητείται από το σώμα να εγκρίνει την επιχορήγηση του 
Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ) με το ποσό των 
Τριακοσίων εβδομήντα Χιλιάδων Ευρώ (370.000€) για την υλοποίηση 
εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το 2018 από τον ΠΡΟΤΟΥΡ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμού 94 εδ. Β παρ.30 του Ν.3852/2010 
σε βάρος του ΚΑ 00-6736.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς 
Συλλόγους κ Σωματεία» και διαθέτει την αναγκαία πίστωση. 
 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» και  « ΛΑΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ. Ε. Καρίκης και Κ. Πότσος αντίστοιχα, οι 
Ανεξάρτητοι Δ.Σ. κ.κ. Α. Παπουράς και Ι. Περδίκης και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Στ. Δράκος, Ι. Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Μ. 
Καραγιάννη, Α. Κωνσταντίνου, Σ. Καλαθενός, Δ. Μουτάφης και Στ. 
Παρδαλός απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 
θέματος. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, 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 επιχορήγηση του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού 
Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ) με το ποσό των Τριακοσίων εβδομήντα Χιλιάδων 
Ευρώ (370.000,00€) και την εξειδίκευση της πίστωσης στον  ΚΑ 00-
6736.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και 
Σωματεία» για την υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το 
2018 από τον ΠΡΟΤΟΥΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμού 94 εδ. Β 
παρ.30 του Ν.3852/2010. 

 
                             ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                     
                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: Πρόεδρε και Πρόεδρε του ΠΡΟΤΟΥΡ ο 
Δήμαρχος μπορούμε να έχουμε μια γνώση τι γίνεται με αυτές τις 
δράσεις του ΠΡΟΤΟΥΡ;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ειπώθηκε έφυγε ο κ. Καρίκης   να πω στους 
συναδέλφους ότι ομόφωνα όλα τα θέματα του ΠΡΟΤΟΥΡ 
ψηφίστηκαν υπερθεματίστηκαν έχουμε εγκρίθηκαν όλες οι δράσεις 
και από όλους τους φορείς που είναι εκεί και μάλιστα με δυνατότητα 
επεξεργασίας κλπ και για να διασκεδαστεί η όποια εντύπωση η 
οποιαδήποτε δικαιολογημένη αδικαιολόγητη πέστε λέω εγώ έκρηξη 
μου και αυτή δεν έχει να κάνει με τα θέματα όχι έτσι του ΠΡΟΤΟΥΡ ο 
ΠΡΟΤΟΥΡ έχει βρει τον βηματισμό του τώρα δεν είναι του παρόντος 
ούτε της ώρας ούτε και θέλω να επανέλθω στο θέμα το άλλο . Η 
εισήγηση και τα θέματα που έχουμε όσον αφορά τις ενότητες που θα 
διατεθούν σε πρώτη φάση τα 370 χιλιάρικα είναι ομόφωνα 
αποδεκτές από όλους και επεξεργασμένες από όλους τους φορείς .                                                               
 
    


