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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  25/5/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017    Αριθ. Απόφασης: 382/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25 Μαϊου 2017 ημέρα Πέμπτη  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. 
2/37228/19.5.2017 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 του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος  και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
 
Θ Ε Μ Α 3.19: Εκ νέου παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα 
καταστημάτων και αιθουσών σε οικισμούς ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στις περιοχές 
ΡΟΔΟΣ ΙΙΙ, ΡΟΔΟΣ IVa, ΡΟΔΟΣ VI, αρ.πρωτ.2/38588/2017. 
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 Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης  
εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την 
αρ.πρωτ.2/38588/2017 εισήγηση του Τμήματος Ακίνητης 
Περιουσίας, οποία έχει ως εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη : 
1. Το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18-4-20130) περί κατάργησης του 

Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) με καθολικό ανάδοχο τον 
ΟΑΕΔ. 

2. Το άρθρο 14 του ν.4270/2014 περί φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 
3. Τις υπ’ αριθ. 50976/31-03-1987, υπ’ αριθ. 51146/09-04-1987, υπ’ 

αριθ. 50846/18-10-1994 Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας περί 
παραχώρησης ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΕΚ προς το Δήμο Ρόδου οι οποίες 
χρίζουν ανανέωσης. 

4. Τη ΓνΝΣΚ 199/2016 η οποία έχει γίνει αποδεκτή σχετικά με την 
παραχώρηση χρήσης ακινήτων του ΟΑΕΔ προς Δήμους ως φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου Τομέα. 

5. Το άρθρο 22 του ν.4315/2014 βάσει του οποίου πρέπει να γίνουν οι 
νέες παραχωρήσεις ακινήτων από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους Δήμους και οι 
οποίες πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. 

6. Την καλή χρήση των ακινήτων κυριότητας ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ) από το 
Δήμο, με την τακτική εκτέλεση έργων συντήρησης. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι εργασίες που εκτελούνται την τρέχουσα περίοδο:  α) 
μόνωση και χρωματισμοί στο ακίνητο «ΡΟΔΟΣ ΙΙΙ (οδός Μαραθώνος - 
Ροδίνι – Εκκλησία Αγ. Δημητρίου)» ύψους 7.200 ευρώ και β) οι 
εκτεταμένες εργασίες μόνωσης, αλλαγής κουφωμάτων, αποκατάστασης 
τουαλετών, επιχρισμάτων και χρωματισμών ύψους 110.0000 ευρώ στο 
ακίνητο «ΡΟΔΟΣ IVa (Οδός Βεργίνας – Καρακόνερο)». 

 
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:   

 
1) Την αίτηση του Δήμου Ρόδου προς τον ΟΑΕΔ για την εκ νέου 

παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγμα των παρακάτω ακινήτων 
ιδιοκτησίας του (πρώην ΟΕΚ) και συνέχιση της χρήσης τους με τη 
σημερινή ή και με παρεμφερή δραστηριότητα στο μέλλον σύμφωνα με 
τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του Δήμου, πάντα με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία των παρακάτω οικισμών, την ένταξή τους στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
πολιτών, αλλά και τη συνέχιση συντήρησης των κτιριακών υποδομών 
του Ο.Α.Ε.Δ. από το Δήμο, προστατεύοντας έτσι τη δημόσια περιουσία 
προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος: 
 

1.1) ΡΟΔΟΣ ΙΙΙ (Οδός Μαραθώνος - Ροδίνι – Εκκλησία Αγ. 
Δημητρίου) 

Καταστήματα 1-2 συνενωμένα: εκμισθωμένο (το μίσθωμα είναι σε 
καθυστέρηση, θα ξεκινήσει διαδικασία έξωσης και χρήση του 
ακινήτου από υπηρεσίες του Δήμου) 
Καταστήματα 3-4 συνενωμένα: Στέγαση ΚΕΠ Ροδινιού 
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1.2) ΡΟΔΟΣ VI (Οδός Ν. Πολίτη - Κάτω Ηλιούπολη) 

Καταστήματα 1,2,3 : Στεγάζεται το Δημοτικό Ιατρείο του 
Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ), σύμφωνα με την υπ. αρ. 
630/1999 απόφαση του Δ.Σ. και προωθεί δράσεις  ευαισθητοποίησης 
του κοινού στον αγώνα κατά ανιάτων ασθενειών, του καρκίνου και 
της σκλήρυνσης κατά πλάκας.   
Καταστήματα 4, 5 (συνενωμένο): εκμισθωμένο (το μίσθωμα είναι 
σε καθυστέρηση, θα ξεκινήσει διαδικασία έξωσης και χρήση του 
ακινήτου από υπηρεσίες του Δήμου) 
Αίθουσα α : Χρήση από το γραφείο εθελοντισμού της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου σε συνεργασία με 
τον ΔΟΠ, ως «Στέκι Νεολαίας» για την προώθηση του εθελοντισμού 
και του προσκοπισμού. 

 
1.3) ΡΟΔΟΣ IVa (Οδός Βεργίνας – Καρακόνερο) 

Κατάστημα 1 : εκμισθωμένο (το μίσθωμα είναι σε καθυστέρηση, θα 
ξεκινήσει διαδικασία έξωσης και χρήση του ακινήτου από υπηρεσίες 
του Δήμου) 
Καταστήματα 2-3-4: Στέγαση Δημοτικού Ιατρείου Ροδινιού 
(λειτουργεί προσωρινά στο παραπλήσιο νηπιαγωγείο έως την 
ολοκλήρωση των εργασιών που εκτελούνται). 
Κατάστημα 5-6: Χρήση από το γραφείο εθελοντισμού της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου για 
την προώθηση του εθελοντισμού και δράσεων ευαισθητοποίησης του 
κοινού για την κοινωνική αλληλεγγύη, μέσω της ατομικής και 
συλλογικής δραστηριοποίησης. 
Αίθουσα Εκδηλώσεων: Στεγάζεται το 21ο Νηπιαγωγείο Ρόδου (και 
σε ένα γραφείο αυτού, προσωρινά, το Δημοτικό Ιατρείο μέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών στα καταστήματα 1-2-3).  

 
 

2) Την αίτηση του Δήμου Ρόδου προς τον ΟΑΕΔ για, επιπλέον των 
παραπάνω, νέας παραχώρησης χρήσης χωρίς αντάλλαγμα στην 
περιοχή ΡΟΔΟΣ VI (Οδός Ν. Πολίτη - Κάτω Ηλιούπολη), 
αδόμητου ακινήτου επί του Ο.Τ.878 με Κτηματολογικά στοιχεία: 
Τόμος 126  Φύλλο 13 Φάκελος 8652 Μερίδα 900_878_1 έκτασης 
1451 τ.μ. Ο χώρος προβλέπεται για ανέγερση νηπιαγωγείου.  
Δεδομένου ότι ο παραπάνω χώρος είναι πλέον πευκόφυτος και 
αποτελεί ένα σημαντικό χώρο περιαστικού πρασίνου, σε περίπτωση 
θετικής ανταπόκρισης, ζητείται παράλληλα και η δυνατότητα, έως 
την ανέγερση του Νηπιαγωγείου, ο Δήμος Ρόδου να κάνει χρήση του 
ακινήτου για παρεμφερείς σκοπούς, όπως: δημιουργία πάρκου 
περιβαλλοντικής αγωγής, χώρος αναψυχής, κ.λπ.  

 
3) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή των 

συμβάσεων χρησιδανείων και όλων των σχετικών εγγράφων που θα 
απαιτηθούν για την υλοποίηση των παραπάνω. 

 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, 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, 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ε.Ατσίδη, Σ.Σαρρή-Υψηλάντη, 
Ε.Κασσανής, Ι.Γιαννακάκης και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1) Εγκρίνει την υποβολή αίτησης του Δήμου Ρόδου προς τον ΟΑΕΔ 
για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγμα των 
παρακάτω ακινήτων ιδιοκτησίας του (πρώην ΟΕΚ) και συνέχιση της 
χρήσης τους με τη σημερινή ή και με παρεμφερή δραστηριότητα στο 
μέλλον σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του Δήμου, πάντα 
με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των παρακάτω οικισμών, την 
ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αλλά και τη συνέχιση 
συντήρησης των κτιριακών υποδομών του Ο.Α.Ε.Δ. από το Δήμο, 
προστατεύοντας έτσι τη δημόσια περιουσία προς όφελος του 
δημοσίου συμφέροντος: 

 
1.1)ΡΟΔΟΣ ΙΙΙ (Οδός Μαραθώνος - Ροδίνι – Εκκλησία Αγ. 
Δημητρίου) 

Καταστήματα 1-2 συνενωμένα: εκμισθωμένο (το μίσθωμα είναι σε 
καθυστέρηση, θα ξεκινήσει διαδικασία έξωσης και χρήση του 
ακινήτου από υπηρεσίες του Δήμου) 
Καταστήματα 3-4 συνενωμένα: Στέγαση ΚΕΠ Ροδινιού 
   

1.2)ΡΟΔΟΣ VI (Οδός Ν. Πολίτη - Κάτω Ηλιούπολη) 
Καταστήματα 1,2,3 : Στεγάζεται το Δημοτικό Ιατρείο του 
Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ), σύμφωνα με την υπ. αρ. 
630/1999 απόφαση του Δ.Σ. και προωθεί δράσεις  ευαισθητοποίησης 
του κοινού στον αγώνα κατά ανιάτων ασθενειών, του καρκίνου και 
της σκλήρυνσης κατά πλάκας.   
Καταστήματα 4, 5 (συνενωμένο): εκμισθωμένο (το μίσθωμα είναι 
σε καθυστέρηση, θα ξεκινήσει διαδικασία έξωσης και χρήση του 
ακινήτου από υπηρεσίες του Δήμου) 
Αίθουσα α : Χρήση από το γραφείο εθελοντισμού της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου σε συνεργασία με 
τον ΔΟΠ, ως «Στέκι Νεολαίας» για την προώθηση του εθελοντισμού 
και του προσκοπισμού. 

 
1.3)ΡΟΔΟΣ IVa (Οδός Βεργίνας – Καρακόνερο) 

Κατάστημα 1 : εκμισθωμένο (το μίσθωμα είναι σε καθυστέρηση, θα 
ξεκινήσει διαδικασία έξωσης και χρήση του ακινήτου από υπηρεσίες 
του Δήμου) 
Καταστήματα 2-3-4: Στέγαση Δημοτικού Ιατρείου Ροδινιού 
(λειτουργεί προσωρινά στο παραπλήσιο νηπιαγωγείο έως την 
ολοκλήρωση των εργασιών που εκτελούνται). 
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Κατάστημα 5-6: Χρήση από το γραφείο εθελοντισμού της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου για 
την προώθηση του εθελοντισμού και δράσεων ευαισθητοποίησης του 
κοινού για την κοινωνική αλληλεγγύη, μέσω της ατομικής και 
συλλογικής δραστηριοποίησης. 
Αίθουσα Εκδηλώσεων: Στεγάζεται το 21ο Νηπιαγωγείο Ρόδου (και 
σε ένα γραφείο αυτού, προσωρινά, το Δημοτικό Ιατρείο μέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών στα καταστήματα 1-2-3).  

 
 
2) Εγκρίνει την υποβολή αίτησης του Δήμου Ρόδου προς τον ΟΑΕΔ 
για, επιπλέον των παραπάνω, νέας παραχώρησης χρήσης χωρίς 
αντάλλαγμα στην περιοχή ΡΟΔΟΣ VI (Οδός Ν. Πολίτη - Κάτω 
Ηλιούπολη), αδόμητου ακινήτου επί του Ο.Τ.878 με Κτηματολογικά 
στοιχεία: Τόμος 126  Φύλλο 13 Φάκελος 8652 Μερίδα 900_878_1 
έκτασης 1451 τ.μ. Ο χώρος προβλέπεται για ανέγερση 
νηπιαγωγείου.  
Δεδομένου ότι ο παραπάνω χώρος είναι πλέον πευκόφυτος και 
αποτελεί ένα σημαντικό χώρο περιαστικού πρασίνου, σε περίπτωση 
θετικής ανταπόκρισης, ζητείται παράλληλα και η δυνατότητα, έως 
την ανέγερση του Νηπιαγωγείου, ο Δήμος Ρόδου να κάνει χρήση του 
ακινήτου για παρεμφερείς σκοπούς, όπως: δημιουργία πάρκου 
περιβαλλοντικής αγωγής, χώρος αναψυχής, κ.λπ.  
 
3) Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο Ρόδου κ.Φώτη Χατζηδιάκο, για την 
υπογραφή των συμβάσεων χρησιδανείων και όλων των σχετικών 
εγγράφων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των παραπάνω. 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


