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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  23/6/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 15/23-6-2017    Αριθ. Απόφασης:467/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή  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. 
2/46474/19.6.2017 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. 
  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 29. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
 
Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

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.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (δικ/νος) 6. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

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, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς 
και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπείου κα.Μ.Παπαβασιλείου. 

 
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 1.20: Παραχώρηση χρήσης χώρων στη λυόμενη 
(ΠΡΟΚΑΤ) πτέρυγα του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, που 
παραχωρήθηκε με την από 29η Μαϊου 2017 Προγραμματική 
Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της 2ης ΥΠΕ 
Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου αρ.πρωτ. 2/46295/2017.  
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Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ.Μουτάφης εισηγούμενος 
το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 
2/46295/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα 
Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου, η 
οποία έχει ως εξής:  
 

Την 29η Μαΐου 2017 υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση Εκχώρησης 
της χρήσης του προκατασκευασμένου ισογείου ακινήτου συνολικής 
επιφάνειας 1.110τ.μ., που αποτελείται από δύο αυτοτελή εν σειρά κτήρια, 
930τ.μ. και 180τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται στο κτηριακό 
συγκρότημα των ακινήτων του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, στο ΟΤ 78 
του Σχεδίου Πόλεως της Ρόδου, εντός της Κτηματολογικής Μερίδας ΙΙ-497 
Οικοδομών Ρόδου, σύμφωνα με την υπ. αρ. 1076/28-12-2016 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΥΓΡΩ1Ρ-ΘΝ3) και το επισυναπτόμενο 
σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού. 

Στην παραπάνω σύμβαση αναφέρεται η ύπαρξη ήδη εγκατεστημένων 
συλλόγων και φορέων που εξυπηρετούν την ικανοποίηση των κοινωνικών 
αναγκών των Δημοτών της Ρόδου και τη δυνατότητα του Δήμου με 
μελλοντικές του αποφάσεις να καθορίζει τη συνέχιση της χρήσης των 
χώρων από τους συγκεκριμένους συλλόγους σε συνάρτηση με τη δράση 
τους, καθώς και την εξυπηρέτηση νέων συλλόγων, με παρεμφερές 
αντικείμενο. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 185 του ν.3463/2006 προβλέπεται ότι 
«…με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται 

δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν 

αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει 

τα τοπικά συμφέροντα». 

Σήμερα εξυπηρετούνται στο παραπάνω ακίνητο οι κάτωθι σύλλογοι- 
φορείς: 

- Μη Κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ Σωματείο Χριστιανική Ένωσις Νεανίδων (ΧΕΝ) 
Ρόδου 

- Χριστιανικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Σύνδεσμος Αγάπης» 
- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ανάδοχη Αγκαλιά» 
- Εταιρία Υποστήριξης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ)- Παρατηρητήριο 
Οδικής Ασφάλειας Ρόδου 

- Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Μαμάδες στη Ρόδο» 
- Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός –Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου 
- Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Γ. Γεννηματάς (μέτοχοι: 
Δήμος Ρόδου και Περιφέρεια Ν. Αιγαίου) 

Οι παραπάνω σύλλογοι έχουν ήδη αιτηθεί την ανανέωση της παραχώρησης 
των χώρων που ήδη χρησιμοποιούν. 

Πέραν των ανωτέρω, έχει ζητηθεί από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), που στεγάζεται σε παραπλήσιο χώρο εντός του 
κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, η 
μεταστέγαση του σε μεγαλύτερο χώρο, από αυτό που σήμερα διαθέτουν. 
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Τέλος, αίτημα παραχώρησης χώρου προς το Δήμο Ρόδου, έχει κάνει και ο 
Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η ΦΛΟΓΑ», που 
έχει παρεμφερές αντικείμενο κοινωνικής δράσης με τους συλλόγους που 
ήδη είναι εγκατεστημένοι στο κτήριο. 

Η σημερινή κατάσταση χρήσης των χώρων του ακινήτου, καθώς και η 
προτεινόμενη απόδοση χώρων στο ΚΕΘΕΑ και στο σύλλογο «Η ΦΛΟΓΑ», 
φαίνεται στη συνημμένη κάτοψη «Χρήσεις λυόμενης (ΠΡΟΚΑΤ) πτέρυγας 
παλαιού Νοσοκομείου» με ημερομηνία 16-6-2016. Στην κάτοψη 
αναφέρονται οι χώροι αριθμημένοι από 1 έως και 15, πλην των 
κοινόχρηστων χώρων, ήτοι: είσοδος, διάδρομοι, κουζίνα και τουαλέτες που 
δεν αριθμούνται.  

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  

1) Τη δωρεάν παραχώρηση, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, χώρων 
αυτοτελούς χρήσης (δωμάτια-γραφεία) εντός του ισογείου ακινήτου 
συνολικής επιφάνειας 1.110τ.μ., που αποτελείται από δύο αυτοτελή εν 
σειρά κτήρια, 930τ.μ. και 180τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται στο 
κτηριακό συγκρότημα των ακινήτων του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, 
στο ΟΤ 78 του σχεδίου της πόλεως της Ρόδου, εντός της 
Κτηματολογικής Μερίδας ΙΙ-497 Οικοδομών Ρόδου, σύμφωνα με την 
υπ. αρ. 1076/28-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 
7ΥΓΡΩ1Ρ-ΘΝ3) και το επισυναπτόμενο σε αυτήν τοπογραφικό 
διάγραμμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, σε τοπικούς 
συλλόγους, σωματεία, φορείς, με σκοπό την περαιτέρω ικανοποίηση 
των κοινωνικών αναγκών των Δημοτών της Ρόδου, δεδομένου ότι οι 
παρεχόμενες από τους εγκατεστημένους Συλλόγους υπηρεσίες 
ανήκουν στην προληπτική Πρωτοβάθμια Υγεία, εν τη ευρεία έννοια και 
σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης του ακινήτου από την 2η 
ΥΠΕ Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.  

2) Η ακριβής κατανομή και θέση των χώρων ανά σύλλογο, σωματείο, 
φορέα παρουσιάζεται στη συνημμένη κάτοψη «Χρήσεις λυόμενης 
(ΠΡΟΚΑΤ) πτέρυγας παλαιού Νοσοκομείου» με ημερομηνία 16-6-2016, 
με ιδιαίτερη για καθένα εξ’ αυτών αρίθμηση χώρου (συνολικά 16 χώροι 
πλέον των κοινοχρήστων). 

3) Συγκεκριμένα αποδίδεται με την παρούσα η χρήση, για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών, αυτοτελούς χώρου (δωμάτιο-γραφείο) στους 
παρακάτω συλλόγους, σωματεία, φορείς: 

Α) Υπ. αρ. χώρος 1: Μη Κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ Σωματείο Χριστιανική 
Ένωσις Νεανίδων (ΧΕΝ) Ρόδου. 

Β) Υπ. αρ. χώρος 2: Χριστιανικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος 
«Σύνδεσμος Αγάπης». 

Γ) Υπ. αρ. χώρος 3: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ανάδοχη 
Αγκαλιά». 

Δ) Υπ. αρ. χώρος 4: Εταιρία Υποστήριξης Τροχαίων Ατυχημάτων 
(ΕΥΘΥΤΑ)- Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου. 
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Ε) Υπ. αρ. χώρος 5: Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 
«Μαμάδες στη Ρόδο». 

ΣΤ) Υπ. αρ. χώρος 6 και 16: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός –
Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου. 

Ζ) Υπ. αρ. χώρος 9 και 10: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΚΕΚ) Γ. Γεννηματάς (μέτοχοι: Δήμος Ρόδου και Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου). 

Η) Υπ. αρ. χώρος 11: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ). 

Θ) Υπ. αρ. χώρος 14: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική 
Ασθένεια «Η ΦΛΟΓΑ». 

4) Οι χώροι με αρίθμηση 12 και 13 παραμένουν προς το παρόν στη χρήση 
της 2ης ΥΠΕ Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, έως την απομάκρυνση 
του αρχείου και εξοπλισμού που διατηρεί στον χώρο. Μετά την 
απόδοση των χώρων αυτών, η χρήση τους θα γίνεται από υπηρεσίες 
του Δήμου ή με αντίστοιχη νεότερη απόφαση του, θα παραχωρηθεί η 
χρήση τους σε σύλλογο, σωματείο ή φορέα.  

5) Ο χώρος με αρίθμηση 7 δύναται να χρησιμοποιείται ως κοινός χώρος 
εκδηλώσεων ή/και όπως άλλως κρίνει ο Δήμος για την εξυπηρέτηση 
των υπηρεσιών του. Ομοίως και οι χώροι με αρίθμηση 8 (χώρος 
υποδοχής) και 15 (αποθήκη) θα χρησιμοποιούνται προς την 
εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και οι παράπλευροι δύο 
ημιυπαίθριοι χώροι.  

6) Οι χώροι άνευ αρίθμησης, ήτοι: είσοδος, διάδρομοι, κουζίνα, 
τουαλέτες, αποτελούν κοινόχρηστούς χώρους, τους οποίους οι χρήστες 
του κτηρίου οφείλουν να φροντίζουν από κοινού, για την καλή τους 
χρήση και συντήρηση, υπό την υψηλή επιτήρηση του Δήμου. 

7) Οι παραχωρήσεις χρήσης των ανωτέρων, θα ανακληθούν σε περίπτωση 
που οι παραπάνω σύλλογοι, σωματεία, φορείς, κ.λπ. δεν 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ή στο μέλλον ασκούν 
πλημμελώς τις υποχρεώσεις συντήρησης των χώρων που τους 
διατίθενται με την παρούσα ή εν γένει παραβούν τους ειδικότερους 
όρους των συμβάσεων παραχώρησης όπως θα καταρτιστούν από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

8) Εξουσιοδοτείται το Τμήμα Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 
και Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την 
κατάρτιση των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης. 

9) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Ρόδου για την υπογραφή των συμβάσεων 
παραχώρησης-χρησιδανείων και όλων των σχετικών εγγράφων που θα 
απαιτηθούν για την υλοποίηση των παραπάνω. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Δράκος, Μ.Καραγιάννη, Στ.Δράκος, 

Ι.Περδίκης, ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ.Α.Γιαννικουρής, ο 
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Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Στ.Στάγκας , ο επικεφαλής της παράταξης 

«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης και ο επικεφαλής της παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
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, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

 
 

1. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση, για χρονικό διάστημα πέντε (5) 
ετών, χώρων αυτοτελούς χρήσης (δωμάτια-γραφεία) εντός του 
ισογείου ακινήτου συνολικής επιφάνειας 1.110τ.μ., που αποτελείται 
από δύο αυτοτελή εν σειρά κτήρια, 930τ.μ. και 180τ.μ. αντίστοιχα, τα 
οποία βρίσκονται στο κτηριακό συγκρότημα των ακινήτων του Παλαιού 
Νοσοκομείου Ρόδου, στο ΟΤ 78 του σχεδίου της πόλεως της Ρόδου, 
εντός της Κτηματολογικής Μερίδας ΙΙ-497 Οικοδομών Ρόδου, σύμφωνα 
με την υπ. αρ. 1076/28-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
(ΑΔΑ: 7ΥΓΡΩ1Ρ-ΘΝ3) και το επισυναπτόμενο σε αυτήν τοπογραφικό 
διάγραμμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, σε τοπικούς 
συλλόγους, σωματεία, φορείς, με σκοπό την περαιτέρω ικανοποίηση 
των κοινωνικών αναγκών των Δημοτών της Ρόδου, δεδομένου ότι οι 
παρεχόμενες από τους εγκατεστημένους Συλλόγους υπηρεσίες 
ανήκουν στην προληπτική Πρωτοβάθμια Υγεία, εν τη ευρεία έννοια και 
σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης του ακινήτου από την 2η 
ΥΠΕ Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.  

2. Η ακριβής κατανομή και θέση των χώρων ανά σύλλογο, σωματείο, 
φορέα παρουσιάζεται στην ανωτέρω κάτοψη «Χρήσεις λυόμενης 
(ΠΡΟΚΑΤ) πτέρυγας παλαιού Νοσοκομείου» με ημερομηνία 16-6-2016, 
με ιδιαίτερη για καθένα εξ’ αυτών αρίθμηση χώρου (συνολικά 16 χώροι 
πλέον των κοινοχρήστων). 

3. Συγκεκριμένα αποδίδεται με την παρούσα η χρήση, για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών, αυτοτελούς χώρου (δωμάτιο-γραφείο) στους 
παρακάτω συλλόγους, σωματεία, φορείς: 

Α) Υπ. αρ. χώρος 1: Μη Κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ Σωματείο Χριστιανική 
Ένωσις Νεανίδων (ΧΕΝ) Ρόδου. 

Β) Υπ. αρ. χώρος 2: Χριστιανικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος 
«Σύνδεσμος Αγάπης». 

Γ) Υπ. αρ. χώρος 3: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ανάδοχη 
Αγκαλιά». 

Δ) Υπ. αρ. χώρος 4: Εταιρία Υποστήριξης Τροχαίων Ατυχημάτων 
(ΕΥΘΥΤΑ)- Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου. 
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Ε) Υπ. αρ. χώρος 5: Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 
«Μαμάδες στη Ρόδο». 

ΣΤ) Υπ. αρ. χώρος 6 και 16: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός –
Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου. 

Ζ) Υπ. αρ. χώρος 9 και 10: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΚΕΚ) Γ. Γεννηματάς (μέτοχοι: Δήμος Ρόδου και Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου). 

Η) Υπ. αρ. χώρος 11: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ). 

Θ) Υπ. αρ. χώρος 14: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική 
Ασθένεια «Η ΦΛΟΓΑ». 

4. Οι χώροι με αρίθμηση 12 και 13 παραμένουν προς το παρόν στη χρήση 
της 2ης ΥΠΕ Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, έως την απομάκρυνση 
του αρχείου και εξοπλισμού που διατηρεί στον χώρο. Μετά την 
απόδοση των χώρων αυτών, η χρήση τους θα γίνεται από υπηρεσίες 
του Δήμου ή με αντίστοιχη νεότερη απόφαση του, θα παραχωρηθεί η 
χρήση τους σε σύλλογο, σωματείο ή φορέα.  

5. Ο χώρος με αρίθμηση 7 δύναται να χρησιμοποιείται ως κοινός χώρος 
εκδηλώσεων ή/και όπως άλλως κρίνει ο Δήμος για την εξυπηρέτηση 
των υπηρεσιών του. Ομοίως και οι χώροι με αρίθμηση 8 (χώρος 
υποδοχής) και 15 (αποθήκη) θα χρησιμοποιούνται προς την 
εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και οι παράπλευροι δύο 
ημιυπαίθριοι χώροι.  

6. Οι χώροι άνευ αρίθμησης, ήτοι: είσοδος, διάδρομοι, κουζίνα, 
τουαλέτες, αποτελούν κοινόχρηστούς χώρους, τους οποίους οι χρήστες 
του κτηρίου οφείλουν να φροντίζουν από κοινού, για την καλή τους 
χρήση και συντήρηση, υπό την υψηλή επιτήρηση του Δήμου. 

7. Οι παραχωρήσεις χρήσης των ανωτέρων, θα ανακληθούν σε περίπτωση 
που οι παραπάνω σύλλογοι, σωματεία, φορείς, κ.λπ. δεν 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ή στο μέλλον ασκούν 
πλημμελώς τις υποχρεώσεις συντήρησης των χώρων που τους 
διατίθενται με την παρούσα ή εν γένει παραβούν τους ειδικότερους 
όρους των συμβάσεων παραχώρησης όπως θα καταρτιστούν από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

8. Εξουσιοδοτείται το Τμήμα Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 
και Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την 
κατάρτιση των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης. 

9. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Ρόδου για την υπογραφή των συμβάσεων 
παραχώρησης-χρησιδανείων και όλων των σχετικών εγγράφων που θα 
απαιτηθούν για την υλοποίηση των παραπάνω. 

 
                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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