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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  30/11/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 25/30-11-2021    Αριθ. Απόφασης:  232/2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 30η Νοεμβρίου  του  2021  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 
133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ 
Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, στην ΚΥΑ 429/12.03.2020 
(ΦΕΚ 850 Β) και το Άρθρο 01 αυτής, που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται 

η δυνατότητα, σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, 
αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να 

λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους 
παρουσία, στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού 
οργάνου» και στις Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & 

λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 
των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και 67/23.11.2021 «Μέτρα και 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», 
παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/63184/25.11.2021  
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε 

και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  του άρθρου 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 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ  

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΕΝΡΩ1Ρ-Λ4Η



2 

 

 

 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 
32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 34.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
37. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 38. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
40. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

41.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 

42.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43. ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 
Αντιδήμαρχος 

44.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

45.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

46. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
(Δικαιολογημένος Απών) 

 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα έξι (46), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης.  
 

Θ Ε Μ Α 10o: Aντικατάσταση Προέδρου και μελών της Επιτροπής 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρόδου. 
 

 
Ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Βυρίνης  εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τουρισμού, η οποία έχει ως εξής: 
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Με τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 

μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της 

αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή 

για την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων τουριστικής 

ανάπτυξης και προβολής του Δήμου. 

2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την 

απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από 

όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας 

διεύθυνσης του Δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες 

στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής. 

 

Ο Δήμος Ρόδου έχει ανακηρυχτεί ως τουριστικός Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ.899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), έτσι όπως συμπληρώθηκε με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 664/77(ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 499/2008 απόφασή του κατάρτισε τον 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, στον οποίο προβλέπεται η συγκρότηση 

Επιτροπών. 

Με την υπ΄αριθμ.876/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου  Ρόδου και ορίστηκαν ο 

Πρόεδρος και τα μέλη αυτής. Πρόεδρος ορίστηκε ο τότε Αντιδήμαρχος 

Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και  Διεθνών Σχέσεων κ.Ταρασλιάς 

Κωνσταντίνος (απόφαση Δημάρχου  αρ.4454/2019) , ο οποίος στη συνέχεια με 

την υπ΄αριθμ.2297/2021 απόφαση Δημάρχου που τροποποίησε την 

υπ΄αριθμ.2096/2020 απόφαση, ορίστηκε Αντιδήμαρχος Οικονομικών. 

Ο Δήμος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τους σχετικούς φορείς της 

περιοχής, ζήτησε επικαιροποίηση στοιχείων των εκπροσώπων των φορέων αυτών 

στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Σημειώνεται δε, ό,τι 

ορισμένοι εξ΄αυτών αντικατέστησαν και τα δύο(2) μέλη τους (τακτικό και 

αναπληρωματικό). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται από το Σώμα να εγκρίνει τα κάτωθι: 

 

1.  Την αντικατάσταση του κ. Ταρασλιά Κωνσταντίνου από τη θέση του προέδρου 

της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής από τον κ. Βυρίνη Αθανάσιο, 

κατόπιν και της υπ΄αριθμ.2298/2021 Απόφασης Δημάρχου, με την οποία ορίστηκε 

Αντιδήμαρχος Τουρισμού και ανάμεσα στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται η 

εποπτεία, ευθύνη παρακολούθηση και συντονισμός των τουριστικών δράσεων του 

Δήμου Ρόδου με τους καθ΄ύλην αρμόδιους φορείς του ελληνικού κράτους και την 

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου. 

2. Την αντικατάσταση της κ. Σέρβου Βεατρίκης-Καλλιόπης (τακτικού μέλους) 

λόγω μετακίνησης της στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, από υπαλλήλους της 

αρμόδιας διεύθυνσης του Δήμου (Τουρισμού), ήτοι τον κ. Χατζίκο Κωνσταντίνο, 

ως τακτικό μέλος και την κ. Χατζηνικολάου Ειρήνη ως αναπληρωματικό.  

3. Την αντικατάσταση των κ. Μαρκόπουλου Εμμανουήλ (τακτικού μέλους),και 

Ιωαννίδη Παναγιώτη (αναπληρωματικού μέλους) από τους κ. Χατζηλαζάρου 
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Ανδριάνα και Πάσσαλη Αλέξανδρο αντίστοιχα, ύστερα από έγγραφο της Ένωσης 

Ξενοδόχων Ρόδου που εστάλη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τουρισμού, 

 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), του άρθρου 93 

του Ν.3463/2006,  
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»  

κ. Φώτη Χατζηδιάκου, για την «αποχή» από την ψηφοφορία των παρόντων 

μελών της παράταξης για το συγκεκριμένο θέμα,  
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη 

Κρητικού, για την «αποχή» από την ψηφοφορία των παρόντων μελών της 
παράταξης για το συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»             

κ. Καλετού Πότσου, για την «αποχή» από την ψηφοφορία των παρόντων 
μελών της παράταξης για το συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ.Ιωάννη Ιατρίδη για 
την «αποχή» από την ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα έξι  (46) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν : 
«ΥΠΕΡ» είκοσι επτά (27), ήτοι: 

-τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων 
μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (27), 

  

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει: 
 

1.  Την αντικατάσταση του κ. Ταρασλιά Κωνσταντίνου από τη θέση του Προέδρου 

της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής από τον κ. Βυρίνη Αθανάσιο, 

κατόπιν και της υπ΄αριθμ.2298/2021 Απόφασης Δημάρχου, με την οποία ορίστηκε 

Αντιδήμαρχος Τουρισμού και ανάμεσα στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται η 

εποπτεία, ευθύνη παρακολούθηση και συντονισμός των τουριστικών δράσεων του 

Δήμου Ρόδου με τους καθ΄ύλην αρμόδιους φορείς του ελληνικού κράτους και την 

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου. 

 

2. Την αντικατάσταση της κ. Σέρβου Βεατρίκης-Καλλιόπης (τακτικού μέλους) 

λόγω μετακίνησης της στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, από υπαλλήλους της 

αρμόδιας διεύθυνσης του Δήμου (Τουρισμού), ήτοι τον κ. Χατζίκο Κωνσταντίνο, 

ως τακτικό μέλος και την κ. Χατζηνικολάου Ειρήνη ως αναπληρωματικό.  
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3. Την αντικατάσταση των κ. Μαρκόπουλου Εμμανουήλ (τακτικού μέλους),και 

Ιωαννίδη Παναγιώτη (αναπληρωματικού μέλους) από τους κ. Χατζηλαζάρου 

Ανδριάνα και Πάσσαλη Αλέξανδρο αντίστοιχα, ύστερα από έγγραφο της Ένωσης 

Ξενοδόχων Ρόδου που εστάλη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

    ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΙΩΣΗΦ     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΕΝΡΩ1Ρ-Λ4Η


		2021-12-03T09:33:39+0200
	Athens




