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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:469/2017 

 
 

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 1.22: Παραχώρηση χρήσης χώρου αθλοπαιδιών 
Αγ.Δημητρίου (γήπεδο καλαθοσφαίρισης) επί της οδού 
Κλαυδίου Πέππερ (Μαρμαρογλυφείο) με σκοπό την 
αναβάθμιση της λειτουργίας του  αρ.πρωτ. 2/38626/2017. 
  



3 

 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ.Μουτάφης εισηγούμενος 
το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 
2/38626/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα 
Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου, η 
οποία έχει ως εξής:  
 
 

Ο Δήμος Ρόδου μισθώνει από το Ελληνικό Δημόσιο, από το Σεπτέμβριο του 
1998, χώρο έκτασης 6.582τ.μ. και κτίσμα 165τ.μ. επί της οδού Κλαυδίου  
Πέππερ στη διασταύρωση της με την οδό Χατζηαγγέλου, γνωστό ως πρώην 
«Μαρμαρογλυφείο», με κτηματολογικά στοιχεία: ΑΒΚ 302Γ, ΚΜ856 Α57 
ΓΑΙΩΝ ΡΟΔΟΥ, Ο.Τ 236.  

Tο χώρο αυτό ο Δήμος το είχε μισθώσει αρχικά για χρήση αμαξοστασίου. 
Ως γνωστό, ο χώρος στην πράξη χρησιμοποιείται ως χώρος άθλησης, ενώ 
το κτίσμα χρησιμοποιείται ως χώρος εκπαίδευσης παιδιών μικρής ηλικίας, 
καθώς έχει λειτουργήσει ως Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
και ως Νηπιαγωγείο (20ο). Για το λόγο αυτό, με την υπ. αρ 11/2005 
απόφαση του Δ.Σ. έχει εγκριθεί η τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως στο 
Ο.Τ. 236, καθορίζοντας τον ως Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 

Δεδομένης της χρήσης του για κοινωφελείς σκοπούς, ο Δήμος Ρόδου 
(πρώην Δήμος Ροδίων) έχει ζητήσει την παραχώρηση του χώρου χωρίς 
αντάλλαγμα με τις υπ. αρ. 284/2004 και 30/2008 αποφάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου Σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα 
συζητηθεί το θέμα, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι παραπάνω 
αποφάσεις και να επανέλθει ο Δήμος με νέο αίτημα προς την αρμόδια 
υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου. 

Με το υπ. αρ. 62/24-4-2017 αίτημα του, ο «Αθλητικός Όμιλος Ρόδου 
Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου», ζητούν την παραχώρηση, έστω και 
προσωρινή, του γηπέδου καλαθοσφαίρισης όπως περιγράφεται υπό τα 
σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-1 στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που 
συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2017, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σε 
συνεργασία με ιδιώτες μηχανικούς του αθλητικού ομίλου. 

Δεσμεύεται δε ο αθλητικός όμιλος, για την εκτέλεση των αναγκαίων 
εργασιών κατασκευής γηπέδου, τη δημιουργία κερκίδων και υπολοίπων 
υποδομών ώστε αυτός να καταστεί κατάλληλος για τη διεξαγωγή εθνικών-
διασυλλογικών αγώνων, με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο συνημμένο σχέδιο.  

Στην πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου 
Ρόδου, με εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων (ΟΧΕ), σύμφωνα με την ενότητα 4.2, «Ολοκληρωμένες 
δράσεις για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», 
περιλαμβάνεται η αναμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου με ποσό της 
τάξης των 200.000 ευρώ υπό τον τίτλο «Πλατεία Αγίου Δημητρίου» , όπου 
σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονήσει η Δ/νση Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Δήμου, προβλέπεται η δημιουργία παιδικής χαράς, η 
ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου, η κατασκευή νέου γηπέδου 
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καλαθοσφαίρισης με κερκίδες και φωτισμό και η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου.  

Η προσέλκυση επενδύσεων και της συνδρομής της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του συγκεκριμένου 
Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η πρόταση του παραπάνω αθλητικού ομίλου 
έρχεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις προβλέψεις τις υπηρεσίας και της 
πρότασης ΣΒΑΑ και συμβάλλει κατά ένα σημαντικό ποσοστό στη συνολική 
δαπάνη ανάπλασης του ευρύτερου χώρου. Η πρωτοβουλία του ομίλου τη 
συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αποκτά ιδιαίτερη συμβολική αξία, καθώς 
αποτελεί την πρώτη ιδιωτική συμμετοχή σε ένα ελπιδοφόρο γενικότερο 
εγχείρημα του Δήμου.  

 

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:   

1) Την παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο 
Αθλητικό Όμιλο Ρόδου «Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου», όπως 
αυτός περιγράφεται υπό τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-1 στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Μάρτιος 
2017, εντός του Χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί της οδού 
Κλαυδίου Πέππερ στη διασταύρωση της με την οδό Χατζηαγγέλου, 
γνωστό ως πρώην «Μαρμαρογλυφείο», με κτηματολογικά στοιχεία: 
ΑΒΚ 302Γ, ΚΜ856 Α57 ΓΑΙΩΝ ΡΟΔΟΥ, Ο.Τ 236.  

2) Η παραπάνω παραχώρηση τελεί υπό την επιφύλαξη της λήξης της 
σημερινής μορφής διάθεσης του από το Ελληνικό Δημόσιο και για το 
λόγο αυτό, η παραπάνω παραχώρηση έχει τον χαρακτήρα της 
«προσωρινής παραχώρησης χρήσης» έως την έγκριση και ολοκλήρωση 
της παραχώρησης χρήσης προς το Δήμο Ρόδου από το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

3) Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση χρήσης θα ανακληθεί σε περίπτωση 
που ο παραπάνω αθλητικός όμιλος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του ή στο μέλλον ασκεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις συντήρησης του ή 
εν γένει παραβεί τους ειδικότερους όρους της σύμβασης παραχώρησης 
όπως θα καταρτιστούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

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

5) 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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ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΝΟΣ: κ. Πρόεδρε καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες 
μου για την πρόταξη αυτή να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία την οποίαν 
μου προσφέρετε εκπροσωπώ εδώ απόψε το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου 
Εμμανουήλ και Μαίρη Σταματίου είναι ένα Ίδρυμα που ιδρύθηκε από δυο 
συμπολίτες μας τον Μανόλη και την Μαίρη Σταματίου τους γνωστούς 
ξενοδόχους της Ρόδου οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά στα πρώτα χρόνια τα 
μεταπολεμικά έφτιαξαν μια μεγάλη περιουσία και κτηματική και τουριστική 
και το προϊόν αυτού του μακρόχρονου μόχθου το έχουν διαθέσει στην 
κοινωνία της Ρόδου.   
Δεν θα αναφερθώ πάρα πολύ στους σκοπούς και στους στόχους ούτε  στα 
αποτελέσματα της μέχρι σήμερα πορείας του ιδρύματος μια πορεία η οποία 
είναι γεμάτη από κοινωνική προσφορά,  μια πορεία η οποία έχει 
εμπλουτιστεί με 400 περίπου υποτρόφους που έχουν μέχρι τώρα τελειώσει 
με 100 υποτροφίες κάθε χρόνο σε σπουδαστές με προσφορά μεγάλη στην 
κοινωνία από πλευράς έργων και συνδρομής στον πολιτιστικό τομέα,  στον 
αθλητισμό στο περιβάλλον, στην νεολαία, στο τμήμα εικαστικών τεχνών 
που προσφέρουν μια ιδιαίτερη πολιτιστική κατά κάποιο τρόπο ενημέρωση 
και επιμόρφωση στους Ροδίτες, θα μείνω στο θέμα αυτό το οποίο αφορά 
τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός για εμάς αποτελεί βασικό στοιχείο και 
επιδίωξη του συλλόγου μας είναι ο χώρος με τον οποίον προσπαθούμε 
πραγματικά να έρθουμε πιο κοντά στη νεολαία,  να βοηθήσουμε την 
νεολαία να βγει από τις βλαβερές εκείνες απασχολήσεις που έχει, να την 
φέρουμε στα γήπεδα, να τη μπολιάσουμε με αρχές και αξίες που μπορούν 
πραγματικά να την κάνουν ώστε να αναδειχθεί η αυριανή κοινωνία πιο 
συγκροτημένη και πιο δημιουργική.  
Διατηρούμε δυο τμήματα,  διατηρούμε δυο τμήματα ξεκινήσαμε με το 
τμήμα του στίβου το οποίον αυτή τη στιγμή έχει 100 περίπου παιδιά ένα 
τμήμα το οποίο αυτή τη στιγμή διαπρέπει και πρέπει να σας πω ότι στα λίγα 
χρόνια που είμαστε, καταφέραμε να είμαστε δεύτεροι σήμερα και στα 
Δωδεκάνησα αλλά και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από πλευράς 
βαθμολογικής κατάταξης τελευταία ιδρύσαμε το τμήμα της καλαθόσφαιρας 
ένα τμήμα το οποίο το κάναμε ακριβώς γιατί ανταποκριθήκαμε στην πίεση 
και στην παράκληση των συμπολιτών μας της περιοχής του Ζέφυρος οι 
οποίοι πράγματι έβλεπαν την ανάγκη αυτή ανταποκρινόμενοι και αυτοί στις 
απαιτήσεις των παιδιών τους αλλά για να ξαναζήσουμε αυτή την γνωστή  
παλιά ομάδα του Ζέφυρου την οποίαν είχε ιδρύσει η Αμαλία η Κόκκινου και 
ήταν ακριβώς η πρώτη παιδική ομάδα που έγινε στη Ρόδο με μια ιστορία με 
μια παράδοση που πρέπει ακριβώς να την σεβαστούμε . 
Από πλευράς του ομίλου μας έχουμε δώσει στο σχήμα αυτό όλες τις 
προδιαγραφές όλες τις ενισχύσεις που χρειάζονται οικονομικές τεχνικές κλπ 
με προπονητές με δωρεάν παραχώρηση σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία 
συνδρομές ή οτιδήποτε άλλο κλπ και φανέλες μένει όμως το βασικό 
πρόβλημα για  το οποίο είμαστε σήμερα εδώ να κουβεντιάσουμε το θέμα 
ακριβώς του γηπέδου . Το γήπεδο ξέρετε παίζει σοβαρό λόγο βοηθάει πολύ 
και στην προπόνηση βοηθάει πολύ και στην απόδοση αλλά πάνω από όλα 
βοηθάει μπάρα πολύ στο θέμα της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών 
μας βασικό θέμα το οποίο καμιά φορά αποτελεί και παράγοντα θετική ή 
αρνητικό ανάλογα . Πολλά παιδιά δεν έρχονται ακριβώς γιατί δεν έχουμε 
γήπεδο . 
Είναι λοιπόν επόμενο το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί . Είναι ευχάριστο ότι 
ο κ. Δήμαρχος πήρε την πρωτοβουλία αυτή να ανταποκριθεί στο αίτημα 
μας και να προχωρήσουμε πολύ και να πω και ένα ευχαριστώ. Και στον κ. 
Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΡ που πραγματικά συνέπραξε στο θέμα αυτό . 
Ζητάμε να μας παραχωρηθεί το Μαρμαρογλυφείο όπου παλιά υπήρχε μι α 
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υποτυπώδης έστω υποδομή τέτοια και ένας χώρος αυτή τη στιγμή είναι 
εγκαταλελειμμένος και κατά κάποιο τρόπο γίνεται έρμαιο ,κάποιων 
καταλήψεων αυθαίρετων. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όσο 
μπορούμε καλύτερα οικονομικά και τεχνικά ώστε να δημιουργηθεί το 
γήπεδο με τις καλύτερες προδιαγραφές και εθνικές και ευρωπαϊκές.  
Αυτό που θέλουμε από εσάς  
Είναι καταρχήν να μας παραχωρηθεί για μια διάρκεια μεγάλη όσο μπορούμε 
περισσότερο γιατί θα κάνουμε και εμείς μέσα επενδύσεις όσο μπορούμε 
πολλές αλλά αν μπορεί ο Δήμος να συνδράμει τουλάχιστον μόνο στο θέμα 
των υποδομών που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό και την περίφραξη. 
Πιστεύω ότι είναι ακριβώς έργα που δεν αφορούν μόνο εμάς αφορούν και 
το άλλο σωματείο αθλητικό ,το ,οποίο θα συνεργαστεί μάλλον θα συζήσει 
μαζί μας και νομίζω ότι το θέμα αυτό όταν το αντιμετωπίσουμε έτσι και σαν 
παραχώρηση αλλά και σαν συνδρομή είναι κάτι που θα βοηθήσει και τον 
σύλλογο αλλά πάνω από όλα την κοινωνία. 
Ευχαριστώ προκαταβολικά για την πιστεύω αποδοχή και να είστε βέβαιοι 
ότι θα ανταποκριθούμε απόλυτα στις προσδοκίες υ επενδύουμε όλοι επάνω 
στην προσπάθεια αυτή .   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κ. Κόκκινο και για τα καλά 
του λόγια αλλά και την δράση του ιδρύματος Σταματίου έχουμε 
συνεργαστεί και σαν Δήμος πάρα πολλές φορές και πράγματι είναι πολύ 
σπουδαία και σημαντική σε πολλούς τομείς όχι μόνο στον κοινωνικό τομέα 
στις υποτροφίες με το αθλητικό σωματείο έχει διαπρέψει σε αγώνες πλέον 
πανδωδεκανησιακής και όχι μόνο εμβέλειας ένας επιπλέον λόγος για να 
εισηγηθούμε σήμερα αυτή την παραχώρηση. 
Ένα δεύτερο είναι ότι έχουμε πει ότι υπάρχουν αναξιοποίητα είτε 
περιουσιακά στοιχεία είτε ακίνητα του Δήμου που λόγω και της οικονομικής 
στενότητας του Δήμου από τότε που χάσαμε το ΔΗΦΟΔΩ αγαπητέ Μάνο 
και χάνουμε 10.000.000 το χρόνο δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτές 
τις παρεμβάσεις που ζητούμε τώρα όχι μόνο από το Ίδρυμα Σταματίου 
αλλά και από άλλα σωματεία τα οποία παρότι παραχωρήθηκαν κάποια 
γήπεδα - και καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι τι εννοώ -  δεν τα αξιοποίησαν.  
Είμαστε σίγουροι ότι θα τα αξιοποιήσετε έχουμε το σχέδιο συνεργασίας των 
τεχνικών υπηρεσιών κ. Πρόεδρε με συνεργάτες τεχνικούς του ιδρύματος 
θέλω όμως να επισημάνω δυο πράγματα με την ευκαιρία που είναι εδώ ο 
Υπουργός να του πω αν δει την εισήγηση λέει (ότι  ο Δήμος Ρόδου 
μισθώνει από το Ελληνικό Δημόσιο από τον Σεπτέμβριο του¨98 έκταση 8,5 
στρέμματα στην αρχή για χρήση αμαξοστασίου κι επειδή έγινε η 
τροποποίηση του σχεδίου πόλης και έχει μετατραπεί σε χώρο άθλησης έχει 
κάποιες εγκαταστάσεις ο Δήμος συνεχίζει να πληρώνει μίσθωμα σε αυτό και 
έχω ζητήσει την αλλαγή της χρήσης από αμαξοστάσιο σε αθλητικό χώρο 
και βέβαια έχω ζητήσει και την χρήση. Μια που είναι εδώ ο Υπουργός θα 
πω ότι θα το ζητήσουμε και αυτό γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο του τόπου 
μας να έρθει κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο, ανεξάρτητα όμως απαντώ 
στο ερώτημα του κ. Κόκκινου τώρα ανεξάρτητα αν θα συνεχίσουμε να το 
μισθώνουμε ή όχι εδώ είτε παραχωρηθεί ή όχι θα ισχύσει αυτό που έχει να 
κάνει με το εμπράγματο δίκαιο μακάρι οι κρατούντες άλλωστε αυτό με 
είχατε συμβουλεύσει και με την εμπειρία σας σαν Δήμαρχος αυτό 
εφαρμόζουμε και εμείς για τα περιουσιακά στοιχεία . 
Αν ξέρατε πόσα τέτοια έχουμε να ζητήσουμε γιατί με την ευκαιρία αυτή θα 
ζητήσω να γίνει και το 1.19 αμέσως μετά κατά προτεραιότητα για να πω 
στον κ. Υπουργό ότι εκτός από το πρώην Μαρμαρογλυφείο Άγιο Δημήτρη 
έχω στείλει έγγραφο και έπρεπε να φέρω σήμερα να επικυρώσει το 
έγγραφο αυτό το ΔΣ με το οποίο ζητώ την παραχώρηση του πρώην 
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Στρατολογικού Γραφείου γιατί τα ΚΕΠ της Περιφέρειας μου ζήτησε η 
Περιφέρεια το είπα και την άλλη φορά να πάνε να φύγουν από εκεί η 
Δημοτική Κοινότητα δεν έχει κτίριο να στεγαστεί να συνδράμουν λοιπόν οι 
Υπουργοί και οι κοινοβουλευτικοί αυτά όλα να έρθουν στον φυσικό τους 
ιδιοκτήτη που δεν είναι άλλος από τον Δήμο Ρόδου δεν είναι άλλος από τον 
Ροδιακό λαό. 
Άρα λοιπόν για το χρόνο εννοείται -νυν και αεί- σχήμα λόγου αλλά λέμε 
αορίστου χρόνου , δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας συνάδελφος και για το 
σχεδιασμό . 
Το δεύτερο για τις λοιπές δαπάνες ηλεκτροφωτισμού η περίφραξη θα σας 
ενημερώσω ότι στα πλαίσια της Βιώσιμης Αστικής ανάπλασης της περιοχής 
που έχουμε προτείνει την περιοχή από του ΚΟΒΑ μέχρι δίπλα από το 
Αθλητικό κέντρο ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ εκεί έχουμε βάλει ειδικό κωδικό μέσα και 
εκεί έχουμε προβλέψει και μια συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος 
Σταματίου με βάση αυτά που είπαμε  μπορεί να γίνει σε μια 4ετία ή 5ετία 
μπορεί να χρειαστούν και 50 εκεί λοιπόν βάλαμε ότι μας το ζήτησαν ποιοι 
άλλοι φορείς συμπληρώνουν το κόστος ανάπλασης της περιοχής και εκεί το 
στείλαμε και στην Περιφέρεια και στην διαχειριστική αρχή ότι το Ίδρυμα 
Σταματίου συμβάλλει στην ανάπλαση αυτή άρα θεωρώ ότι λύνονται όλα τα 
ζητήματα αυτά . 
Κλείνω λοιπόν να γίνει δεκτή η εισήγηση από τους συναδέλφους να πούμε 
καλή αξιοποίηση και όπως είπα να ακολουθήσει η παραχώρηση κατά 
κυριότητα όπως και του Στρατολογικού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεπώς ομοφώνως γίνεται αποδεκτή η παραχώρηση στο 
Ίδρυμα Σταματίου του χώρου του συγκεκριμένου με την συγκεκριμένη 
χρήση και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μάλλον όπως ακριβώς τα 
είπε ο Δήμαρχος , καλή επιτυχία στο Ίδρυμα για την αξιοποίηση του 
χώρου.    
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

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

Γραμματέας του Δ.Σ. κ.Α.Γιαννικουρής 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, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος και  μετά 
διαλογική συζήτηση, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης στον Αθλητικό Όμιλο Ρόδου «Εμμανουήλ και 
Μαίρης Σταματίου», όπως αυτός περιγράφεται υπό τα σημεία 1-2-3-
4-5-6-7-8-1 στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών-Μάρτιος 2017, εντός του Χώρου Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων επί της οδού Κλαυδίου Πέππερ στη διασταύρωση 
της με την οδό Χατζηαγγέλου, γνωστό ως πρώην 
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«Μαρμαρογλυφείο», με κτηματολογικά στοιχεία: ΑΒΚ 302Γ, ΚΜ856 
Α57 ΓΑΙΩΝ ΡΟΔΟΥ, Ο.Τ 236.  

2. Η  παραπάνω παραχώρηση τελεί υπό την επιφύλαξη της λήξης της 
σημερινής μορφής διάθεσης του από το Ελληνικό Δημόσιο και για το 
λόγο αυτό, η παραπάνω παραχώρηση έχει τον χαρακτήρα της 
«προσωρινής παραχώρησης χρήσης» έως την έγκριση και 
ολοκλήρωση της παραχώρησης χρήσης προς το Δήμο Ρόδου από το 
Ελληνικό Δημόσιο οπότε και καθίσταται αυτοδίκαια η παραχώρηση 
αορίστου χρόνου. 

3. Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση χρήσης θα ανακληθεί σε 
περίπτωση που ο παραπάνω αθλητικός όμιλος δεν ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του ή στο μέλλον ασκεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις 
συντήρησης του ή εν γένει παραβεί τους ειδικότερους όρους της 
σύμβασης παραχώρησης όπως θα καταρτιστούν από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου. 

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

5. 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 
 
 
 


