
 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  26/4/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017    Αριθ. Απόφασης: 351/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  26 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη   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. 2/28844/21-4- 
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 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 29. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

34.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 



14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

39. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

  

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -
Αντιδήμαρχος  

5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  

 
2. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

6.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  7. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος  
 

4. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντπρόεδρος   8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  
 

  
 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Ισιδώρου κ.Στέλιος Βονάκης 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
εννέα (39),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 4.5 και 9.1. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν 
μετά το θέμα της « Ενημέρωσης ». 
 
 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση 
δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης για τη συμμετοχή της 
Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε παράλληλες 
δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης « 1st Greek 
Panorama” από Πέμπτη 11 Μαιου 2017 έως και Σάββατο 13 



Μαίου 2017 στο Grand Central Terminal της Νέας Υόρκης», 
αρ. πρωτ. 2/29905/2017  

 

Η  Αντιδήμαρχος  κ. Μ. Χατζηλαζάρου εισηγούμενη το θέμα θέτει 
υπόψη του σώματος την  αρ. πρωτ. 2/29905/26-04-2017 εισήγηση 
της Δ/νσης Τουρισμού, η οποία έχει ως εξής: 
 
Μετά από αίτημα και απαίτηση πολλών παραγωγικών φορέων της Ρόδου και 
με δεδομένη την προσπάθεια ανοίγματος νέων διεθνών τουριστικών 
αγορών, η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου προτίθεται να 
συμμετέχει σε παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο της έκθεσης 1st Greek 
Panorama στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Στόχος της είναι η διεύρυνση των 
προωθητικών ενεργειών της στην τουριστική αγορά της Αμερικής στην 
οποία θα συμμετέχει μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  
 
1. EU Open Day: Συνολικό κόστος υπηρεσίας 1.000 ευρώ 
 
Η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου θα μετέχει ως τουριστικός 
προορισμός σε ένα stand στην Ελληνική Πρεσβεία της Ουάσιγκτον το 
Σάββατο 13 Μαΐου 2017, ημέρα κατά την οποία διοργανώνεται το EU Open 
Day (European Month of Culture EUMC, www.euopenhouse.org) στη 
διάρκεια του οποίου όλες οι Πρεσβείες ανοίγουν τις πόρτες τους για να 
ενημερώσουν το Αμερικανικό κοινό για την Ελλάδα ως τουριστικό 
προορισμό διανέμοντας φυλλάδια, παραδοσιακά προϊόντα και ενημερωτικό 
υλικό. Η οργανώτρια εταιρία θα αναλάβει να μεταφέρει το θεματικό υλικό 
της Ρόδου (τουριστικό οδηγό, φυλλάδια, ψηφιακό υλικό προορισμού και 
επιχειρήσεων, παραδοσιακά προϊόντα και ενημερωτικό υλικό) από τη Νέα 
Υόρκη όπου θα πραγματοποιείται η τουριστική έκθεση «1st Greek 
Panorama» στην Πρεσβεία της Ουάσιγκτον και θα αναλάβει να διανείμει το 
υλικό αυτό σε ειδικό χώρο για τη Ρόδο που θα υποδείξει η Πρεσβεία. Το 
υλικό θα διανείμουν άτομα της εταιρίας. Το κόστος του stand, του banner 
και της μεταφοράς του υλικού και της διανομής του από άτομο της 
διοργανώτριας εταιρίας είναι 1.000 ευρώ. 
  
2. Kellari Manhattan – Εκδήλωση Παρουσίασης: Συνολικό 
κόστος υπηρεσίας 3.500 ευρώ 
 
α. Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του Δήμου 
Ρόδου από εκπρόσωπους της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου 
(ηλεκτρονική παρουσίαση προορισμού και βίντεο) σε ειδική εκδήλωση στο 
πολυχώρο - εστιατόριο Kellari Manhattan με κοινό δημοσιογράφους, 
τουριστικά γραφεία και παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας της 
Αμερικής που θα προσκληθούν από τη διοργανώτρια εταιρία. Ο αριθμός των 
προσκεκλημένων θα ανέρχεται στα 40 άτομα και εκ μέρους του Δήμου 
Ρόδου θα παραστούν 2 άτομα τα οποία θα διανείμουν ενημερωτικό υλικό 
στους συμμετέχοντες. Το κόστος της διοργάνωσης της παρουσίασης σε 
χώρο με τον ανάλογο οπτικοακουστικό εξοπλισμό καθώς και το δημιουργικό 
της παρουσίασης στα αγγλικά της Ρόδου ως ελκυστικού τουριστικού 
προορισμού προσανατολισμένης στις απαιτήσεις της Αμερικάνικης αγοράς 
ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και περιλαμβάνει προτζέκτορα, οθόνη 
παρουσίασης, πόντιουμ, καρέκλες για σαράντα άτομα και τον απαιτούμενο 
οπτικοακουστικό εξοπλισμό για την παρουσίαση του προορισμού. Η εταιρία 
θα αναλάβει το κόστος του δημιουργικού της παρουσίασης power point και 



video καθώς και banner της Ρόδου. Η παρουσίαση θα γίνει στα αγγλικά με 
πρωτογενές υλικό από τη Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου. 
 
β. Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, από τις 9:30 έως τις 16:00 θα 
πραγματοποιηθεί παράλληλη εκδήλωση σε ξεχωριστή αίθουσα στο 
πολυχώρο - εστιατόριο Kellari Manhattan για b2b συναντήσεις με την 
ονομασία «Greek Panorama Β2Β Sessions» στην οποία η διοργανώτρια 
εταιρία θα παρέχει ανεξάρτητο τραπέζι συναντήσεων και επαφών με 
δημοσιογράφους, τουριστικά γραφεία και παράγοντες της τουριστικής 
βιομηχανίας της Αμερικής για τον προορισμό. Οι συναντήσεις θα είναι 
προγραμματισμένες από πριν και παράλληλα οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης 
Τουρισμού (2 άτομα) θα μπορούν να διανείμουν υλικό στους 
προσκεκλημένους. Σε ένα ξεχωριστό χώρο θα υπάρχει ένα τραπέζι με 
καρέκλες όπου θα γίνονται οι b2b προγραμματισμένες συναντήσεις 
διάρκειας 20 λεπτών η καθεμία. Το κόστος της δράσης των b2b 
συναντήσεων είναι 1.200 ευρώ. 
 
γ. Το βράδυ της Πέμπτης 11 Μαΐου 2017 και ώρα 21:00 θα υπάρχει ένα 
Gala δείπνο με ελληνική μουσική όπου έχουν προσκληθεί όλοι οι 
συμμετέχοντες και το οποίο υποστηρίζεται από τη διοργανώτρια εταιρία. 
Κατά τη διάρκεια του Gala θα υπάρχει ελληνική μουσική και συναντήσεις με 
εκπροσώπους του γραφείου Ε.Ο.Τ. Νέας Υόρκης και εκπροσώπους της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Το κόστος της συμμετοχής δύο 
εκπροσώπων της Ρόδου καθώς και το κόστος των μετακινήσεων από και 
προς τοn πολυχώρο - εστιατόριο Kellari Manhattan ανέρχεται στα 300 
ευρώ.                               
 
3. Hellas FM - Συνέντευξη: Συνολικό κόστος υπηρεσίας 500 
ευρώ 
 
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Hellas FM είναι ο μεγαλύτερος στην Αμερική – 
στο Tri State Area – που εκπέμπει τα τελευταία 10 έτη σε όλο τον Απόδημο 
Ελληνισμό, διαθέτοντας έγκριτη δημοσιογραφική ενημέρωση και κάλυψη σε 
24ωρη βάση, όπως και μέσω internet. Για το Δήμο Ρόδου παρέχεται η 
δυνατότητα μίας συνέντευξης Τύπου από εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου σε 
εκπομπή υψηλή ακροαματικότητας στο χώρο της έκθεσης.  
 
Η διοργανώτρια εταιρία θα διοργανώσει συνάντηση με συλλόγους 
Απόδημου Ελληνισμού κατά την οποία θα γίνει ανταλλαγή έντυπου και 
ψηφιακού υλικού της Ρόδου για την προώθηση της Ρόδου ως τουριστικού 
προορισμού στις ελληνικές κοινότητες της Νέας Υόρκης. Το κόστος της 
συνέντευξης, του συντονισμού από τη διοργανώτρια εταιρία και των 
επαφών με τους συλλόγους Απόδημων Ελλήνων ανέρχεται στα 500 ευρώ. 
 
Για το λόγο αυτό παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης, έγκριση 
δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης ποσού 5.000 ευρώ συνολικά για τη 
συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου στις παραπάνω 
δράσεις σε βάρος του αντίστοιχου ΚΑΕ 00 – 6441 - 0001 του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου ή σε βάρος του ΚΑΕ 00 – 6432 - 0001 
όπως προβλέπεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 
 
Στο συνολικό ποσό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα χώρου δημοσίων 
σχέσεων, προσκλήσεων και b2b συναντήσεων, γευμάτων, μετακινήσεων 
και συγκεκριμένα: ενοίκιο χώρου, ασφάλιση, αποθηκευτικός χώρος, 



καθαρισμός, αναγραφή επωνυμίας στο stand, προγραμματισμός 
συναντήσεων, δημιουργικό παρουσίασης, μεταφορά και διανομή έντυπου 
και ηλεκτρονικού υλικού, δείπνο Gala και άλλα.  
 
Η ως άνω δράση έχει συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής 
προβολής του Δήμου Ρόδου για το 2017 και συγκεκριμένα σε διάφορες 
δράσεις του ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου 
Ρόδου. 

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»          

κ. Χ. Χατζηευθυμίου, ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής, οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μ.Δράκος, Ι. Περδίκης, Α. Παπουράς, Σ. 

Δράκος, Π. Τοκούζης και Ε. Παναή 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   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα. 

 
2. Εγκρίνει τη δαπάνη, τη διάθεση πίστωσης, και την ανάληψη 
υποχρέωσης ποσού 5.000 ευρώ συνολικά, για τη συμμετοχή της 
Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου στις δράσεις που 
αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση, σε βάρος του 
αντίστοιχου ΚΑΕ  00 – 6432 - 0001 όπως προβλέπεται από τον 
Προϋπολογισμό  του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2017. 
 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


