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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  28/02/2020  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 05/28-02-2020    Αριθ. Απόφασης: 046/2020 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 28η Φεβρουαρίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή και 
ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/9740/24.02.2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  των άρθρων 65, 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.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 25. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  32.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  
 38. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

14.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

 40.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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15.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.  

16.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

41.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

17.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 42.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 19.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  
24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ  
(δικ/νος) 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 

3. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(δικ/νος) 

7.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

4. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ  
 
Παρόντες στη Συνεδρίαση είναι, η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου κα Μάνθα Ζιώγου 
και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λίνδου κ.Χρυσοβαλάντης Λάμπης.  
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ.Βασίλειος 
Υψηλάντης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  δύο (42), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετός Πότσος 
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Πόκκιας και Κωνσταντίνος Τσουρούτης,   
αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση, μετά το πέρας της Ενημέρωσης από τον 
Δήμαρχο κ.Αντώνη Καμπουράκη και τους κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους 
Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους. 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ.Αγαπητός Πάλλας, αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 1ου θέματος εκτός Ημερήσιας Διάταξης, που συζητήθηκε αμέσως μετά την  
ενημέρωση. 
 
Θ Ε Μ Α 11o: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και 
Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη 
Ρόδου, αρ.πρωτ.2/4743/2020 
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ. 2/4743/30-01-2020 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης και Μνημείων, η οποία έχει ως εξής: 

Η δημοτική αρχή Ρόδου, εργαζόμενη συστηματικά και προσηλωμένα στην 
προστασία και ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης, αλλά και στην παροχή της 
καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης μονίμων κατοίκων, ατόμων που ανήκουν στις 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ηλικιωμένων, ΑμεΑ), καθώς και στην εξυπηρέτηση 
επειγουσών αναγκών, προτείνει τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου 
δικαιολογητικών και χορήγησης αδειών για την είσοδο οχημάτων εντός της 
Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου.  

 
Ειδικότερα έχοντας υπόψη της: 
1. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 75 του Ν. 4555/2018 για τη συγκρότηση 

επιτροπών του δημοτικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του άρθρου 70 
του Ν. 3852/2010, που προβλέπει ότι: «Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, 
κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές για την 
επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιον του, θεμάτων της αρμοδιότητάς 
του», καθώς και ότι: «Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που 
ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές 
μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις 
του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του 
δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και 
εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής», 

2. Παραγράφους του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006, που αναφέρουν πως: 
«Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η σύσταση επιτροπών, 
στις οποίες συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις. Τα μέλη 
των επιτροπών αυτών, οι οποίες μελετούν και εισηγούνται θέματα που 
συζητεί το συμβούλιο, προτείνονται από τις αντίστοιχες παρατάξεις», καθώς 
και ότι: «Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από 
πρόταση του δημάρχου, μπορούν να παραπεμφθούν σε επιτροπή μόνο με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και 
προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης ή εισηγήσεως», 

3. Την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, με την υπ’ αρ. 893/2019 
απόφαση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου που περιλαμβάνει 
στα έργα της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων «Την 
αναβάθμιση του συστήματος εισόδου τροχοφόρων στη Μεσαιωνική πόλη»,  

4. Τον ισχύοντα κανονισμό κυκλοφορίας οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη, 
όπως ψηφίστηκε και ισχύει, 

5. Την πρόθεση της δημοτικής αρχής για την προστασία και ανάδειξη του 
Μνημείου κατά τα πρότυπα της αναγνώρισής του ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και του χαρακτηρισμού της ως 
περιοχή ήπιας κυκλοφορίας,  

6. Την ανάγκη εξορθολογισμού και επικαιροποίησης των ήδη υπαρχόντων 
αδειών, με στόχο τη τήρηση της νομιμότητας και την αποκατάσταση τυχόν 
αστοχιών της διοίκησης, 

7. Τη διευκόλυνση των κατοίκων ως προς τη στάθμευση και την κίνηση στις 
περιοχές κατοικίας τους, την ελαχιστοποίηση της παρουσίας οχημάτων 
εντός της Μεσαιωνικής πόλης,  

8. Το εν εξελίξει σχέδιο της δημοτικής αρχής για τη συνολική αναβάθμιση της 
εικόνας της Μεσαιωνικής πόλης σε ότι αφορά στην είσοδο οχημάτων, στη 
φύλαξή της, στην εικόνα της κτλ.   
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              Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου: 
1. Τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης 

Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, που 
θα έχει ως ευθύνη της την επανεξέταση όλων των ήδη χορηγηθέντων 
αδειών, αλλά και την έκδοση νέων, υπό τις κάτωθι ελάχιστες 
προϋποθέσεις για τους δικαιούχους και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς: 
Α)  Οι δικαιούχοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου 
(με προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων), 
Β) Οι δικαιούχοι να είναι συγγενείς μονίμων κατοίκων Μεσαιωνικής 
πόλης ή να δηλωθούν ως πρόσωπα έκτακτης ανάγκης για μονίμους 
κατοίκους που χρήζουν βοήθειας, υποστήριξης, είναι υπερήλικοι ή ΑμεΑ 
(έως ένα (1) άτομο για κάθε κατοικία των περιγραφόμενων 
προϋποθέσεων) και 
Γ) Οι δικαιούχοι να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες, όπως οχήματα 
ΕΚΑΒ, Πυροσβεστικής, ΕΛΑΣ. 
 

2. Τον ορισμό ως πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής τους:  
i. Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο, Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και 

Υπηρεσίας Δόμησης, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 
ii. κα. Μάνθα Ζιώγου, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, ως 

μέλος. 
iii. κο. Νίκο Γιαννά, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας, ως μέλος. 
iv. κο. Στυλιανό Μπούκλα, Τμηματάρχη ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό, 

υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, ως μέλος. 
v. κα. Σταματία Ζουρούδη, υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, ως μέλος. 
vi. κο. Γεώργιο Δανά, κάτοικο της Μεσαιωνικής πόλης, ως λαϊκό μέλος. 
vii. κο. Σεβαστιανό Μαριτσενό, κάτοικο της Μεσαιωνικής πόλης, ως λαϊκό 

μέλος. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
• Την υπ’ αριθ. 2/4743/2020 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 93 
του Ν.3463/2006, 

• Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι:  
Παρόντες: τριάντα επτά (37) 
Απόντες:  πέντε (5) 
«Υπέρ» ψήφισαν τριάντα επτά (37) 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και 

Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη 
της Ρόδου, που θα έχει ως ευθύνη της την επανεξέταση όλων των ήδη 
χορηγηθέντων αδειών, αλλά και την έκδοση νέων, υπό τις κάτωθι 
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ελάχιστες προϋποθέσεις για τους δικαιούχους και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς: 

Α)  Οι δικαιούχοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου 
(με προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων), 
Β) Οι δικαιούχοι να είναι συγγενείς μονίμων κατοίκων Μεσαιωνικής 
πόλης ή να δηλωθούν ως πρόσωπα έκτακτης ανάγκης για μονίμους 
κατοίκους που χρήζουν βοήθειας, υποστήριξης, είναι υπερήλικοι ή ΑμεΑ 
(έως ένα (1) άτομο για κάθε κατοικία των περιγραφόμενων 
προϋποθέσεων) και 
Γ) Οι δικαιούχοι να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες, όπως οχήματα 
ΕΚΑΒ, Πυροσβεστικής, ΕΛΑΣ. 
 

2. Εγκρίνει τον ορισμό ως προέδρου και μελών της Επιτροπής τους παρακάτω:  
 

Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών  

για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου 

1. 
Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο,  

Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης 
Πρόεδρος 

2. κα Μάνθα Ζιώγου, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου Μέλος 

3. κ. Νίκο Γιαννά, Δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας Μέλος 

4. 
κ. Στυλιανό Μπούκλα, 

Τμηματάρχη ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό υπάλληλο του Δήμου Ρόδου 
Μέλος 

5. κα Σταματία Ζουρούδη, υπάλληλο του Δήμου Ρόδου Μέλος 

6. κ. Γεώργιο Δανά, κάτοικο της Μεσαιωνικής πόλης Λαϊκό Μέλος 

7. κ. Σεβαστιανό Μαριτσενό, κάτοικο της Μεσαιωνικής πόλης, Λαϊκό Μέλος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ 


