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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  12/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:6/12-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 445 /2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 12η Απριλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 12.30΄ 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. 2/18224/8.4.2019 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) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) 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 28.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-  
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Αντιδήμαρχος 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

31.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος  

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

10. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 
 
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(δικ/νος) 

15. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας  

16. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
 
Τα εκτός Η/Δ θέματα με αύξοντα αριθμό 8,9,10 & 11, 
συζητήθηκαν με τα θέματα της 2ης ενότητας της Ημερήσιας 
Διάταξης.  
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Θ Ε Μ Α 5.2 :Έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2019 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση της υπ’ αριθ. 
7/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου 
με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αρ.15/2018 απόφασης της Δ.Κ. 
Ρόδου που αφορά στον καθορισμό θέσεων και δραστηριοτήτων 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για μικροπωλητές, παραγωγούς και 
καλλιτέχνες» 
 

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου εισηγούμενος το θέμα , έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αρ.24/2019 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής : 

 

O Πρόεδρος εισηγείται το θέμα που αφορά στον καθορισμό θέσεων και 
δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για μικροπωλητές, παραγωγούς και 
καλλιτέχνες, ενημερώνει το συμβούλιο σχετικά με την υπ’αρ. 2/4691/29-1-2019 
αίτηση της Ελισάβετ Τσιούρλη η οποία αιτείται την χωροθέτηση μία επιπλέον θέσης 
στις δύο ήδη υπάρχουσες για χειροτέχνες στην Πλ. Πατριάρχου Αλεξανδρείας και 
ζητά από το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Παρόν στην συνεδρίαση ήταν ο Κος Κώστας Σπανός, γραμματέας του Εμπορικού 
Συλλόγου ο οποίος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του συλλόγου σε ότι αφορά την 
αύξηση των θέσεων τονίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται τα 
καταστήματα που εκ των πραγμάτων το κόστος λειτουργίας τους είναι δυσανάλογο 
με αυτό των μικροπωλητών και παρακαλεί να μην χωροθετηθούν παραπάνω θέσεις 
αλλά και σε αυτές που ήδη υπάρχουν να γίνεται έλεγχος. 
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η Κα Φιλιππάκη η οποία δηλώνει αντίθετη με την 
τροποποίηση των θέσεων. Επισημαίνει πως ένας χειροτέχνης δεν ξοδεύει τίποτα σε 
σχέση με έναν καταστηματάρχη που υφίσταται τις επισκέψεις του ΙΚΑ, του ΣΔΟΕ 
κλπ και ήδη οι θέσεις είναι πάρα πολλές. 
Η Κα Καράμπελα με την σειρά της συμφώνησε με τον γραμματέα του Εμπορικού 
Συλλόγου, ότι με τις αποφάσεις χωροθέτησης δημιουργείται αθέμιτος 
ανταγωνισμός, κάθε χρόνο αυξάνονται τα είδη προς πώληση και δεν γίνεται 
κανένας έλεγχος στους μικροπωλητές. Επίσης τόνισε πως όταν κλείνουν οι πάγκοι 
για τον χειμώνα, το θέαμα στα σημεία αυτά για τους χειμερινούς επισκέπτες του 
νησιού είναι απαράδεκτο. 
Ο κος Στυλιανού απαντώντας είπε ο Δήμος κατάφερε να δώσει θέσεις σε άτομα 
χαμηλού οικονομικού επιπέδου, σε συγκεκριμένα και τακτοποιημένα σημεία. 
Επίσης οι πάγκοι των μικροπωλητών είναι στην κουλτούρα του τόπου εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια και καλό θα είναι να το αποδεχτούμε. Οι έλεγχοι ειδικά το 
καλοκαίρι που πέρασε ήταν πολύ συχνοί και όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο δεν 
είναι σωστά ενημερωμένοι. 
Κλείνοντας ο Πρόεδρος υπενθύμισε πως αυτή η Δημοτική Αρχή  ήταν εκείνη που 
έβαλε τάξη και νομιμότητα, περιόρισε τον αριθμό θέσεων των μικροπωλητών σε 
χώρους που προβλέπεται με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και τις σχετικές άδειες. 
Κλείνοντας είπε   ότι οι έλεγχοι κατά την τουριστική περίοδο από τα συνεργεία 
ελέγχου ήταν πολύ περισσότεροι από τις προηγούμενες χρονιές. 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε 

υπόψη του τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά 

στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 

Ο Κος Μπελιγράδης Γιώργος απουσίαζε κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης 

του θέματος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Να εισηγηθεί ομόφωνα αρνητικά ως προς την χωροθέτηση μίας επιπλέον θέσης 

για χειροτέχνες στην Πλ. Πατριάρχου Αλεξανδρείας. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις  
του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 7/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη χωροθέτηση μιας επιπλέον 
θέσης για χειροτέχνες στην Πλ. Πατριάρχου Αλεξανδρείας. 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
 Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης καθώς 
και ο Αντιπρόεδρος κ.Στ.Στάγκας,  απουσίαζαν από τη συζήτηση και 
λήψη απόφασης για το θέμα.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και των άρθρων 93 & 79   του Ν.3463/2006 και με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών του Σώματος, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την υπ΄αριθ.24/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για  
τη μη χωροθέτηση μιας επιπλέον θέσης για χειροτέχνες στην Πλ. 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας, σύμφωνα και με την υπ΄αριθ.7/2019 απόφαση 
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.  

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


