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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  23/1/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017    Αριθ. Απόφασης: 15/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 19.00 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.2/3546/18-1-2016 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), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

35. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- 36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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Αντιδήμαρχος  

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

16.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

  

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

20.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος)  

 

 
2. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

δικ/νος) 

 9. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• κ.Μιχαήλ Πηδιάκης –Πρόεδρος Τ.Κ.Δαματριάς 
• κ.Σάββας Πάττας –Πρόεδρος Δ.Κ.Παστίδας 
• κ.Μιχαήλ Κυριαζής-Πρόεδρος Δ.Κ.Παραδεισίου 
• κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος –Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
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Θ Ε Μ Α 3.7: Λήξη της σιωπηρής παράτασης μίσθωσης και 
παράδοση στην ΕΤΑΔ Α.Ε. του υπαίθριου χώρου στάθμευσης 
και παιδικής χαράς με στοιχεία ΑΒΚ 1326 του Ελληνικού 
Δημοσίου και Κτηματολογικής Μερίδας 133 Γαιών Ιξιάς, στην 
περιοχή Σωτήρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού επί της 
επαρχιακής οδού Ρόδου-Καμείρου, αρ.πρωτ. 2/1596/2017.   
  
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ, Δ.Μουτάφης εισηγούμενος 
το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/1596/2017 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα Αξιοποίησης – 
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου,    η οποία έχει ως 
εξής:   
 
Έχοντας υπ’ όψη : 
 

1. Το γεγονός ότι η μισθωτική σχέση μεταξύ της Κτηματικής Εταιρείας 
του Δημοσίου (σημερινή ΕΤΑΔ ΑΕ) και του πρώην Δήμου Ιαλυσού 
για το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης, 
με στοιχεία ΑΒΚ 1326 του Ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή 
Σωτήρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού συνολικής έκτασης 
1.272,51 τ.μ., έχει λήξει από 08/02/2011 βάσει του από 09/02/2006 
ημερομηνίας έναρξης μισθωτηρίου συμβολαίου 

2. Ότι η συγκεκριμένη μίσθωση, μη υπαγόμενη στην προστασία του ΠΔ 
34/1995 περί «επαγγελματικών μισθώσεων», θεωρείται κατ’ 
εξαίρεση ως σιωπηρή παράταση της σημειωθείσας μίσθωσης 

3. Την υπ’ αριθ. 71/2016 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού 
(ΑΔΑ:ΩΚΝΧΩ1Ρ-Τ8Ε) με την οποία αποφασίζει τη λήξη της 
σιωπηρής παράτασης μίσθωσης και την παράδοση του ακινήτου στην 
ΕΤΑΔ ΑΕ 

4. Την αναγκαιότητα μείωσης των δαπανών του Δήμου Ρόδου  
 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε να ληφθεί απόφαση  για τη λήξη της σιωπηρής 
παράτασης μίσθωσης και παράδοση στην ΕΤΑΔ ΑΕ του υπαίθριου χώρου 
στάθμευσης και παιδικής χαράς συνολικής έκτασης 1.272,51 τ.μ., με στοιχεία 
ΑΒΚ 1326 του Ελληνικού Δημοσίου Κ.Μ. 133 Γαιών Ιξιάς, στην περιοχή 
Σωτήρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού επί της επαρχιακής οδού Ρόδου-
Καμείρου. 
 
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ: Δεν έχω αντίρρηση όμως αυτό το ,παρκινγκ 
εξυπηρετεί εκεί την περιοχή.  
 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Μια και θα τοποθετείτε κ. Δήμαρχε να το θέσω 
και εγώ ως ερώτημα , δηλαδή αυτό το παρκινγκ εγώ κατανοώ τον λόγο ότι 
πρέπει να γίνουν οικονομίες κλπ αλλά εξυπηρετεί κάποιο κόσμο στην 
Σωτήρος πέφτει ξύλο για το παρκάρισμα . 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Έχετε απόλυτο δίκιο και το έψαξα κι εγώ είναι από την 
έρευνα που έκανα για τα ακίνητα έχω και την απόφαση εδώ να σας την 
διαβάσω τώρα .Είδα λοιπόν τότε ότι επιβαρύνεται αν δεν κάνω λάθος ο 
Δήμος με μίσθωμα 640€ το μήνα και επιπλέον τη σύμβαση την έχω εδώ 
προβλέπεται ρητά μέσα από την ΚΕΔ ότι δεν μπορεί να το αξιοποιήσει ο 
Δήμος με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια τουτέστιν δεν θα μπορούσε στα 
πλαίσια είπαμε να φτιάξουμε δυο τρία παρκινγκ με τίμημα με μπάρες με 
οτιδήποτε να μπορούσε ο Δήμος να το αξιοποιήσει με αυτή τη μορφή. 
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Είπα λοιπόν η μίσθωση αρχίζει 9/2/06 λήγει 8/10/11΄έχει παραταθεί 
αορίστως εκμισθώνεται στον τότε Δήμο Ιαλυσού ως υπαίθριος χώρος 
στάθμευσης αυτοκινήτων αποκλειόμενης οποιασδήποτε ιδιωτικοοικονομικής 
εκμετάλλευσης από το Δήμο και Παιδικής χαράς . Εμείς λοιπόν είπαμε 
πρακτικά χρησιμοποιείται ούτως ή άλλως να διακόψουμε την σύμβαση και 
αν θέλουν να υποβάλλουμε αίτημα νεώτερο και να ζητήσουμε την 
δυνατότητα να το αξιοποιήσει ο Δήμος κάνοντας ελεγχόμενο χώρο 
ενδεχόμενα στάθμευση αλλιώς να το έχει η ΚΕΔ χωρίς να πληρώνουμε 
εμείς το μίσθωμα των 640€ , με αυτή την λογική θα χρησιμοποιείται ούτως 
ή άλλως . 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Είναι ένας χώρος ο οποίος εξυπηρετεί μια 
λειτουργία διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής κλπ. Ωραία εμείς 
κατανοώ ότι είναι κερατιάτικό να δίνουμε 640€ τον μήνα κατανοώ ότι η 
σύμβαση έχει λήξει και σιωπηρά λειτουργεί και πληρώνουμε όμως εάν την 
διακόψουμε γιατί η ΚΕΔ δεν ξέρει η ΕΤΑΔ μάλλον δεν ξέρει που πέφτουν 
τα ακίνητα αλλά μόλις διακοπεί μια σύμβαση και δει ότι έχασε αυτά τα 600 
τόσα ευρώ τον μήνα θα αρχίσει να σκέφτεται λίγο διαφορετικά το πράγμα, 
δηλαδή η ΕΤΑΔ να πει αυτό το ακίνητο τώρα το δίνω σε έναν ιδιώτη να το 
αξιοποιήσει για να κάνει ένα ξενοδοχείο για να κάνει μια άλλη χρήση το 
ξεπουλάω εν πάση περιπτώσει ή μπορεί να πει, α! έτσι είστε θέλετε να το 
χρησιμοποιήσετε τζάμπα εγώ πάω το περιφράζω και το κλείνω και εμείς θα 
βρεθούμε να πρέπει να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα της περιοχής χωρίς 
να έχουμε λύση . Γι Αυτό λέω δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε αλλά  ενέχει 
κινδύνους , μήπως δηλαδή θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά να 
συνεχίσουμε αυτή την ιστορία όπως είναι και κάνοντας και εμείς 
πληρώνοντας αν θέλετε τα 5-6 χιλιάδες τον χρόνο ότι είναι αλλά λύνοντας 
και ένα πρόβλημα μας μέχρι να ασχοληθεί η ΕΤΑΔ;   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το να εξυπηρετείς τον πολίτη αυτή είναι υποχρέωση μας 
αλλά το να πληρώνεις το παρκινγκ του αν σε άλλες περιοχές και είναι και 
είναι μια χρυσοφόρα περιοχή εκεί πέρα  
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: να βρούμε ένα τρόπο να παραχωρήσουμε 
μόνιμες θέσεις στάθμευσης με αντίτιμο . 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό θέλω να πω . Μπορούμε να τροποποιήσουμε αντί να 
πούμε έρχεται η εισήγηση να λυθεί να υποβάλλουμε αίτημα της συνέχισης 
της παράτασης της μίσθωσης με την δυνατότητα να δοθεί στο Δήμο να 
εισπράττει κάτι , αυτή την στιγμή κάποιο τίμημα από το παρκινγκ εν πάση 
περιπτώσει . Κοιτάξτε ξεκίνησε το ΄06 και από το δεύτερο έτος 
προσαυξάνεται κατά 5% .Άρα αυτή την στιγμή πρέπει να είμαστε  
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αντί να λύσουμε την σύμβαση να την 
επαναδιαπραγματευθούμε και στην συνέχεια πόσες θέσεις στάθμευσης είναι 
εκεί πέρα ; Αν είναι 50 θέσεις είναι 100  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Προτιμώ να κάνουμε μια επένδυση να ξαναβάλουμε μια 
μπάρα αυτόματη 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Και να δώσουμε το δικαίωμα στους μονίμους 
κατοίκους να έχουν σταθερή θέση στάθμευσης σε όσους το επιθυμούν 
έναντι αντιτίμου μηνιαίου . 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά και 15.000 τον χρόνο ο Δήμος θα προτιμούσα να τα 
κάναμε πεζοδρόμια εκεί στην περιοχή αλλά πληρώνουμε 15.000 εμείς 
μίσθωμα και να σας πω και κάτι άλλο υπάρχει και λόγος rent a car υπάρχει 
και βάζει τα αυτοκίνητα του τώρα. 
Επαναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης να δοθεί η δυνατότητα 
στον Δήμο μας . 
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Παράταση της σύμβασης με χαμηλότερο μίσθωμα λόγω της οικονομικής 
κρίσης κλπ με μειωμένο και την δυνατότητα του Δήμου να εισπράττει από 
την στάθμευση τέλη στάθμευσης . 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: θα μπορούσε να μπει ένα μηχάνημα 
ελεγχόμενης στάθμευσης λέω  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν με αυτή την τροποποίηση ομόφωνα το 3-7  
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: Για το 3-7 δεν ήμουν παρών ήταν ένα ενοίκιο που 
ζήτησα από την Κτηματική του Δημοσίου το παρκινγκ που έγινε απέναντι 
από το ξενοδοχείο Μίρα Μάρε ένα κομμάτι του Σόλεμαρ και το άλλο του 
Μοντιάδη από δίπλα . Εάν το κλείσουμε παντελώς τότε είναι σαν να 
φεύγουμε από τον χώρο στάθμευσης Δήμαρχε . 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπαμε Σάκη τελείωσε .   
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

Ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Α.Γιαννικουρής , ο Αντιδήμαρχος κ. 

Σ. Παρδαλός και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Σπανός-Παπαγιάννης 

και   Μ.Δράκος,  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

του θέματος.   

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση, την πρόταση του Δημάρχου,  τις διατάξεις του άρθρου 65 
του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93  του Ν.3463/2006 και με 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος , 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Να αιτηθεί από την ΕΤΑΔ ΑΕ την παράταση της σύμβασης του 
υπαίθριου χώρου στάθμευσης και παιδικής χαράς με στοιχεία ΑΒΚ 
1326 του Ελληνικού Δημοσίου και Κτηματολογικής Μερίδας 133 
Γαιών Ιξιάς, στην περιοχή Σωτήρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Ιαλυσού επί της επαρχιακής οδού Ρόδου-Καμείρου, με χαμηλότερο 
μίσθωμα λόγω της οικονομικής κρίσης, την επαναδιαπραγμάτευση 
των όρων της σύμβασης με τη δυνατότητα του Δήμου να εισπράττει 
τέλη στάθμευσης από το χώρο.  
 
 

       ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


