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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: 068/2020 
 

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- 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

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 33o: Έγκριση δαπάνης για το Συνέδριο DWP, αρ. πρωτ. 
2/8662/2020. 
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 

του Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ. 2/8662/18-02-2020 του Τμήματος Διεθνών και 
Δημοσίων Σχέσεων, η οποία έχει ως εξής: 

Όπως γνωρίζετε το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών – Δημοσίων Σχέσεων και 
Επικοινωνίας του Δήμου Ρόδου φέρει την ευθύνη και επιμελείται τη διοργάνωση, 
υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση ξένων προσωπικοτήτων καθώς  και ομάδων 
ημεδαπών και αλλοδαπών. 
Επιμελείται και διοργανώνει εκδηλώσεις βραβεύσεων, τιμητικών διακρίσεων και 
φροντίζει για την οργάνωση υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης των 

προσκεκλημένων του Δήμου. Προωθεί τη συνεργασία και ανάπτυξη σχέσεων του 
Δήμου και με άλλες οργανώσεις αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος, με πόλεις του 
εξωτερικού και με κράτη που η εκάστοτε Δημοτική Αρχή επιλέγει να αναπτύξει 
σχέσεις και να έχει ειδική συνεργασία.  
Μεριμνά για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του 
Δήμου στο εξωτερικό και συντονίζει τις εργασίες των πάσης φύσεως συνεδρίων 
στα οποία μετέχει ο Δήμος. 
 
Φέτος για πρώτη φορά η μεγαλύτερη παγκοσμίως επαγγελματική πλατφόρμα για 

τους γαμήλιους προορισμούς θα φιλοξενηθεί το 2020 στη Ρόδο. To Mitsis Alila 
Resort & Spa, κέρδισε το διαγωνισμό του 7ου ετήσιου συνεδρίου Destination 
Wedding Planners (DWP) που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 3 Απριλίου 2020 
και ο Δήμος Ρόδου με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα είναι συνδιοργανωτές 
του συνεδρίου . 
Θα μετάσχουν πάνω από 500 ειδικοί στους πολυτελείς γάμους από περισσότερες 
από 70 χώρες, με στόχο να αναδείξουν τις τελευταίες τάσεις στη βιομηχανία των 
γάμων, τους κορυφαίους προορισμούς, τους χώρους διοργάνωσης, τους 

δημιουργικούς συνεργάτες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, για έρθουν σε 
επαφή και κυρίως για να συνεργαστούν μαζί τους . 
 
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Συνεδρίου βρίσκεται στο διεθνές πελατολόγιο 
που προσελκύει για την εδραίωση διεθνών συνεργασιών, την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών μάρκετινγκ. H Ρόδος ήταν πάντα 
ένας κορυφαίος προορισμός γάμου για τα ζευγάρια. Η θετική ανταπόκριση που 
λαμβάνουμε σχετικά με την επιλογή του προορισμού είναι εντυπωσιακή και 
πραγματικά πρέπει  να αναδείξουμε τα καλύτερα στοιχεία της βιομηχανίας γάμου, 

καθώς και τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η Ρόδος ως  η απόλυτη επιλογή 
μεταξύ των γαμήλιων προορισμών 
 
Ο γαμήλιος τουρισμός ειδικότερα, γνωρίζει μεγάλη άνθηση διεθνώς και αποτελεί 
ένα από τους βασικούς μας στόχους, καθώς ενισχύει τη μέση κατά κεφαλή 
δαπάνη και κατ’ επέκταση τις συνολικές ταξιδιωτικές δαπάνες και εισπράξεις. Όλο 
και περισσότερα ζευγάρια ταξιδεύουν στο εξωτερικό, αναζητώντας ένα ιδανικό 
περιβάλλον για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής τους. Η Ρόδος αν μη τι άλλο 

πληροί όλες τις προδιαγραφές ως γαμήλιος  προορισμός. Με συνεργασίες-κλειδιά 
μπορούμε να πετύχουμε το στόχο». 
 



4 

 

Σύμφωνα λοιπόν με την παρ. 3 περίπτωση α του άρθρου 158 του ν.3463/06, 

πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 
προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί  να διατεθούν με απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν 
μεταξύ άλλων εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές , μορφωτικές , 
ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις , συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο 
Δήμος ή Κοινότητας εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του  περιφέρεια και 
συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή 
των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο   όπως εγκρίνει την 
δαπάνη των 24.000 ευρώ με ΦΠΑ για την παραχώρηση ενός δείπνου στους 
συμμετέχοντες στον κωδικό ΚΑ 00-6442.0001 «Δαπάνες συνεδρίων συναντήσεων 
και διαλέξεων» με  CPV 79950000-8 και το ποσό των 3.720 ευρώ με ΦΠΑ στον 
κωδικό ΚΑ 006434.001 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων » με CPV   
30237450-8 για την κατασκευή διαφημιστικών κατασκευών με το σήμα της Ρόδου 
Δαπάνες οι οποίες  προάγουν τα κοινωνικά, πολιτιστικά και πνευματικά 
ενδιαφέροντα των Ροδιτών.  

 
Επίσης παρακαλούμε να εγκρίνετε  για Επιτροπή παρακολούθησης και 
Παραλαβής: την κα Καραμπίνη Μαρία, την κα Βενετοκλή Νατάσα και τον κ. 
Γονιδάκη Αντώνη για τακτικά μέλη  
Αναπληρωματικά μέλη : κα Βεατρίκη Σέρβου , κ. Χατζίκος Κώστας, Χατζηνικολάου 
Ειρήνη. 
 
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. πρωτ. 2/8662/2020 εισήγηση του Τμήματος Διεθνών και 

Δημοσίων Σχέσεων, 
• 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 δαπάνη των 24.000 ευρώ με ΦΠΑ για την παραχώρηση ενός 

δείπνου στους συμμετέχοντες στον κωδικό ΚΑ 00-6442.0001 «Δαπάνες 
συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων» με  CPV 79950000-8 και το ποσό 
των 3.720 ευρώ με ΦΠΑ στον κωδικό ΚΑ 006434.001 «Λοιπές δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων » με CPV   30237450-8 για την κατασκευή 
διαφημιστικών κατασκευών με το σήμα της Ρόδου. 
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2. Εγκρίνει  την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, αποτελούμενη 

από τους εξής: 
  
Καραμπίνη Μαρία, Βενετοκλή Νατάσα και Γονιδάκη Αντώνη ως τακτικά 
μέλη και  Βεατρίκη Σέρβου , Χατζίκο Κώστα και  Χατζηνικολάου Ειρήνη ως 
αναπληρωματικά. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ 


