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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  3/7/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 12/3-7-2019    Αριθ. Απόφασης:683/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 3η Ιουλίου  2019  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.30΄ 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση (3η πρόσκληση) το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου 
Φώτη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/34263/1.7.2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  65 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.4257/2014, 
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. 
Αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/32736/24-6-
2019, προκειμένου να συνεδριάσει την 28η Ιουνίου 2019 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13.00 όπου δε συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία 
(24 μέλη). Στη συνέχεια συνεκλήθη (2η Συνεδρίαση) την 3η Ιουλίου 2019 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 όπου και πάλι δε συγκεντρώθηκε η 
απαιτούμενη απαρτία.  
Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.2 & 3 του 
Ν.3563/2006 καθώς και του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας 
του Δ.Σ. παρ.2 και 3, το Συμβούλιο συνεδρίασε εφόσον 
συγκέντρωσε το 1/3  τουλάχιστον του συνολικού αριθμού  των 
μελών του.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   
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6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 24.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 25.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  

11. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

    

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

16.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

  

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

13. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

14.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 
 

16. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

17.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
 

18. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας  

19. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

9.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 20.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 
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10.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

11.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 22.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

 

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 είκοσι πέντε  (25), άρχισε η 
Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εντός και εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε στο Σώμα ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
(Α΄87) όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του 
Ν.4257/2014 (Α΄93), «Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών 
και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και 
για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως όλα τα θέματα της 
Συνεδρίασης εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ :  Έγκριση Πρακτικού  Διακομματικής Επιτροπής 
για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθεται κατά 
την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών 2019 στα 
πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων 
για την προεκλογική προβολή τους, αρ.πρωτ.2/34104/2019.  

 

 Ο Πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής κ.Σ.Διακοσταματίου 
εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος εισήγηση για το θέμα του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ληξιαρχείου και Μητρώων 
κ.Δ.Κυπριώτη, η οποία έχει ως εξής:  
 
 Σας επισυνάπτουμε το Πρακτικό της Διακομματικής Επιτροπής των 
43ου και 44ου του Π.Δ 26/2012 (ΦΕΚ 57Α της 15.3.2012), που συνήλθε 
στην Αίθουσα Εθιμοτυπίας του Δήμου Ρόδου για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 
2019  και παρακαλούμε να το εντάξετε στην επόμενη συνεδρίαση σας για 
συζήτηση και λήψη απόφασης. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, όπως 
προβλέπεται από το Πρακτικό της εν λόγω Επιτροπής, το κόμμα Χρυσή 
Αυγή, προσήλθε μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών από τον Άρειο 
Πάγο (26/6/2019) και επέλεξε για θέση προβολής αυτήν με αριθμό 2 στη 
θέση Καρπάθου και Αβέρωφ. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ                                        
7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019. 

 
Σήμερα 24.06.2019 συνεδρίασαν εκπρόσωποι των πολιτικών 
κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, 
υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Διοικητικών κ. Διακοσταματίου 
Σάββα, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.2/32720/21.6.2019 πρόσκληση του 
Δημάρχου προς τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και 
συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων. Στη συνεδρίαση επίσης 
συμμετείχαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, Κυπριώτης Σ. Δημήτρης, 
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων (καθ' ύλην 
αρμόδιας υπηρεσίας για τις εκλογές), ο κος Παπαγεωργίου Θεόδωρος, 
επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, ο κος 
Κολλιάδης Νικόλαος υπεύθυνος των συνεργείων για τη διενέργεια των 
εκλογών, ενώ πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Ρόδου Μαρία 
Κυπρίλλη.  
 
Παρόντες ήταν οι εκπρόσωποι των κομμάτων: 

1.  Ζάχαρης Δημήτριος και Κουντούρη Θεανώ – ΚΚΕ 
2.  Καντής Γεώργιος- Νέα Δημοκρατία 
3.  Παπανικόλας Νικηφόρος  – ΚΙΝΑΛ 
4.  Αποστολίδης Αντώνιος- ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (προσήλθε με καθυστέρηση) 
5.  Μπαράκας Αθανάσιος-Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής 

Ανυπακοής - Μέρα 25 (προσήλθε με καθυστέρηση) 
6.  Κατσαρός Μιχαήλ - Ένωση Κεντρώων (προσήλθε με 

καθυστέρηση) 
7.  Μωραΐτης Βασίλειος - Λαϊκή Ενότητα  

 
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
Ρόδου κος Ευγένιος Κορναρόπουλος. 
 
Ο κος Διακοσταματίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης καλωσόρισε 
τους εκπροσώπους και τους παρευρισκόμενους. Κατά την εισήγηση 
του παρουσίασε χάρτη με τις υπάρχουσες θέσεις για την προβολή των 
κομμάτων, καθώς και τα σημεία της πόλης όπου θα τοποθετηθούν 
επτά (7) ταμπλό για την ανάρτηση των αφισών των συνδυασμών που 
συμμετέχουν στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Τέλος τόνισε ότι θα 
πρέπει να διαφυλαχθεί το ήρεμο κλίμα και η καλή εικόνα της πόλης. 
Ο κος Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στο θέμα της ανακήρυξης των 
υποψηφίων (Τετάρτη 26.06.2019), η οποία είναι μεταγενέστερη της 
σημερινής συνεδρίασης και ίσως προσέλθει και άλλο κόμμα με 
δικαίωμα στη προβολή. 
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος του κόμματος ΚΙΝΑΛ κος 
Παπανικόλας  Νικηφόρος, ο οποίος πρότεινε η κατανομή των θέσεων 
να γίνει σύμφωνα με την κοινοβουλευτική δύναμη του κάθε 
κόμματος. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο και τους 
εκπρόσωπους των λοιπών κομμάτων. 
Λόγω της μικρής προσέλευσης των εκπροσώπων, ο κος 
Διακοσταματίου πρότεινε η κατανομή των θέσεων να γίνει 
αποκλειστικά στην πλατεία Κύπρου. Επίσης η πρόταση του αυτή, 
συνοδεύτηκε από την δημιουργία μιας νέας θέσης τοποθέτησης 
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πλαισίων, την θέση 6Α, η οποία βρίσκεται μεταξύ των υφισταμένων 
θέσεων 6 και 7 του προαναφερόμενου χάρτη και συγκεκριμένα στη 
πλατεία Κύπρου επί της γωνίας των οδών Εθν. Μακαρίου και Νικ. 
Πλαστήρα.  Επίσης έγινε αναφορά στα επτά (7) ταμπλό που θα 
τοποθετηθούν σε επτά (7) σημεία στην πόλη, την παράδοση αφισών 
από τα κόμματα στον κο Κολλιάδη και την χρήση ενός ταμπλό από 
κάθε κόμμα με κυλιόμενη εναλλαγή της σειράς υπό τον έλεγχο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης προτάθηκε η κοινή χρήση κάποιων 
ταμπλό από τα κόμματα ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες σε 
περίπτωση προσέλευσης άλλου κόμματος. 
Η επιλογή και κατανομή των θέσεων από του εκπροσώπους  των 
κομμάτων σύμφωνα με την κοινοβουλευτική δύναμη του κάθε 
κόμματος έχει ως εξής: 
 

1.  Ο εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ επέλεξε την θέση 10 η οποία 
βρίσκεται επί των οδών Πλαστήρα & Δημοκρατίας (Τράπεζα 
Ελλάδος). 

2.  Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε την θέση 5 η 
οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου (θέση Ε.Τ.Ε.). 

3.   Ο εκπρόσωπος του ΚΙΝ.ΑΛ επέλεξε την θέση 7 η οποία 
βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου (θέση Καλαφατάς). 

4.  Οι εκπρόσωποι του Κ.Κ.Ε επέλεξαν την θέση 6 η οποία 
βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου (θέση Καστελλοριζός). 

5.  Ο εκπρόσωπος του κόμματος Λαϊκή Ενότητα επέλεξε την θέση 
3 η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου (θέση Lacoste). 

6.  Ο εκπρόσωπος του Μετώπου Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής 
- Μέρα 25 επέλεξε την θέση 4 η οποία βρίσκεται στην πλατεία 
Κύπρου (θέση έναντι Alpha Bank). 

7.  Ο εκπρόσωπος του κόμματος Ένωση Κεντρώων επέλεξε την 
νέα θέση 6Α η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου 
(συμβολή οδών Εθν. Μακαρίου και Νικ. Πλαστήρα). 

 
Μετά την επιλογή των θέσεων έγινε αναφορά στη δυνατότητα 
ανάρτησης αφισών των συνδυασμών σε επτά (7) ταμπλό που 
βρίσκονται στα ακόλουθα σημεία της πόλης: 
  
Σημείο 1: οδός Δημοκρατίας (περίφραξη πάρκου κυκλοφοριακής 
αγωγής). 
Σημείο 2: οδός Κόδριγκτων και Βύρωνος (πίσω είσοδος βοηθητικού 
σταδίου «Διαγόρας»). 
Σημείο 3: οδός Αυστραλίας (πρώην σφαγεία). 
Σημείο 4: οδός Χατζηευαγγέλου- Κλαυδίου Πέππερ (περίφραξη 
παιδότοπου απέναντι από το κοιμητήριο Αγ.Δημητρίου). 
Σημείο 5: οδός Αποστόλου Παύλου (κιγκλίδωμα 16ου Δημοτικού 
Σχολείου Ρόδου). 
Σημείο 6: Κρητικά (λεωφόρος Ιαλυσού) 
Σημείο 7: Αμαξοστάσιο Δήμου Ρόδου-Ασγούρου (οδός Β. 
Τριανταφυλλίδη). 
    
Η χρήση των παραπάνω ταμπλό θα γίνει υπό τον έλεγχο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, με κυλιόμενη εναλλαγή της χρήσης των ταμπλό σύμφωνα 
με την κοινοβουλευτική δύναμη του κάθε συνδυασμού. Σε περίπτωση 
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προσέλευσης άλλου συνδυασμού τότε θα υπάρξει κοινή χρήση των 
ταμπλό. 
Οι εκπρόσωποι των κομμάτων συμφώνησαν ομόφωνα στην παραπάνω 
πρόταση.  
Ακολούθως ο κ.Κυπριώτης έθεσε ερώτημα ως προς το υλικό που θα 
τοποθετηθεί στα πλαίσια από τα κόμματα και ο Αντιδήμαρχος 
απάντησε ότι υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης όλων όσων περιγράφει 
η σχετική εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών.  
 Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος κος Διακοσταματίου αναφέρθηκε στη 
ομαλή διαδικασία που ακολούθησε στη συνεδρίαση, καθώς και στο 
συναινετικό κλίμα που επεκράτησε και κατόπιν αυτών κήρυξε τη λήξη 
της συνεδρίασης. 
Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με την αρ.65/20.6.2019 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, παρ. Η,  εισηγούμεθα την έκδοση 
απόφασης από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατανομή των 
χώρων ως ακολούθως:  
 

1.  ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ στη θέση 10, η οποία βρίσκεται επί των οδών 
Πλαστήρα & Δημοκρατίας (Τράπεζα Ελλάδος). 

2.  Νέα Δημοκρατία στη θέση 5, η οποία βρίσκεται στην πλατεία 
Κύπρου (θέση Ε.Τ.Ε.). 

3.  ΚΙΝ.ΑΛ στη θέση 7, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου 
(θέση Καλαφατάς). 

4.  Κ.Κ.Ε στη θέση 6, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου 
(θέση Καστελλοριζός). 

5.  Λαϊκή Ενότητα στη θέση 3, η οποία βρίσκεται στην πλατεία 
Κύπρου (θέση Lacoste). 

6.  Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής - Μέρα 25 στη 
θέση 4, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου (θέση έναντι 
Alpha Bank). 

7.  Ένωση Κεντρώων στη θέση 6Α, η οποία βρίσκεται στην 
πλατεία Κύπρου (συμβολή οδών Εθν. Μακαρίου και Νικ. 
Πλαστήρα). 

 
Σε περίπτωση προσέλευσης εκπροσώπων λοιπών κομμάτων μετά 
την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφίων από το Πρωτοδικείο 
Ρόδου, υπάρχουν οι εξής διαθέσιμες θέσεις:  
θέση 11 ΑΚΤΑΙΟΝ, θέση 1 Παλαμά και Αβέρωφ, θέση 2 Καρπάθου 
και Αβέρωφ, θέση 8 Τάρπον Σπριγκς και θέση 9 τέρμα 
Γ.Λαμπράκη. 
Σημεία τοποθέτησης ταμπλό: 
Σημείο 1:οδός Δημοκρατίας (περίφραξη πάρκου κυκλοφοριακής 
αγωγής). 
Σημείο 2:οδός Κόδριγκτων και Βύρωνος (πίσω είσοδος βοηθητικού 
σταδίου «Διαγόρας»). 
Σημείο 3: οδός Αυστραλίας (πρώην σφαγεία). 
Σημείο 4:οδός Χατζηευαγγέλου - Κλαυδίου Πέππερ (περίφραξη 
παιδότοπου απέναντι από το κοιμητήριο Αγ.Δημητρίου). 
Σημείο 5:οδός Αποστόλου Παύλου (κιγκλίδωμα 16ου Δημοτικού 
Σχολείου Ρόδου). 
Σημείο 6:Κρητικά (λεωφόρος Ιαλυσού). 
Σημείο 7:Αμαξοστάσιο Δήμου Ρόδου-Ασγούρου (οδός Β. 
Τριανταφυλλίδη). 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
 Ο Αντιπρόεδρος κ.Σ.Στάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Μ.Καραγιάννη, Μ.Χριστοδούλου και Γ.Κακούλης ήταν απόντες από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση , τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 
93 του Ν.3463/2006, την τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε.Μανδρακού για 
την αιτιολογία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του άρθρου 1 παρ. 2 
του Ν.4257/2014, της αρ. 65/20.6.2019 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών παρ. Η  και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών του 
Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1.Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης για 
το θέμα, σύμφωνα με την υπ’αριθ.601/2019 Απόφαση                               

( ). 
 
2.Εγκρίνει το από 24/6/2019 Πρακτικό της Διακομματικής Επιτροπής 
Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθεται 
κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών 2019 στα 
πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την 
προεκλογική προβολή τους, ως εξής: 
 

1.  ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ στη θέση 10, η οποία βρίσκεται επί των οδών 
Πλαστήρα & Δημοκρατίας (Τράπεζα Ελλάδος). 

2.  Νέα Δημοκρατία στη θέση 5, η οποία βρίσκεται στην πλατεία 
Κύπρου (θέση Ε.Τ.Ε.). 

3.  ΚΙΝ.ΑΛ στη θέση 7, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου 
(θέση Καλαφατάς). 

4.  Κ.Κ.Ε στη θέση 6, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου 
(θέση Καστελλοριζός). 

5.  Λαϊκή Ενότητα στη θέση 3, η οποία βρίσκεται στην πλατεία 
Κύπρου (θέση Lacoste). 

6.  Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής - Μέρα 25 στη 
θέση 4, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου (θέση έναντι 
Alpha Bank). 

7.  Ένωση Κεντρώων στη θέση 6Α, η οποία βρίσκεται στην 
πλατεία Κύπρου (συμβολή οδών Εθν. Μακαρίου και Νικ. 
Πλαστήρα). 

 

Το κόμμα Χρυσή Αυγή, προσήλθε μετά την ανακήρυξη των 
συνδυασμών από τον Άρειο Πάγο (26/6/2019) και επέλεξε για θέση 
προβολής αυτήν με αριθμό 2 στη θέση Καρπάθου και Αβέρωφ. 
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Σημεία τοποθέτησης ταμπλό: 
 
Σημείο 1:οδός Δημοκρατίας (περίφραξη πάρκου κυκλοφοριακής 
αγωγής). 
Σημείο 2:οδός Κόδριγκτων και Βύρωνος (πίσω είσοδος βοηθητικού 
σταδίου «Διαγόρας»). 
Σημείο 3: οδός Αυστραλίας (πρώην σφαγεία). 
Σημείο 4:οδός Χατζηευαγγέλου - Κλαυδίου Πέππερ (περίφραξη 
παιδότοπου απέναντι από το κοιμητήριο Αγ.Δημητρίου). 
Σημείο 5:οδός Αποστόλου Παύλου (κιγκλίδωμα 16ου Δημοτικού 
Σχολείου Ρόδου). 
Σημείο 6:Κρητικά (λεωφόρος Ιαλυσού). 
Σημείο 7:Αμαξοστάσιο Δήμου Ρόδου-Ασγούρου (οδός Β. 
Τριανταφυλλίδη). 

 
 

           ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


