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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  29/1/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2018    Αριθ. Απόφασης: 94/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  29 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
13.30 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. 2/5263/25.1.2018 
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 

23.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

   

24 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
  

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 27. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

 
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

30. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 



2 

 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

  

  

19.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

20. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 12.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
(δικ/νος) 

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 16.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 

 17. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος καθώς και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γενναδίου 
κ. Γεώργιος Μανωλάκης.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα (30), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 
 

Τα θέματα με αύξοντα αριθμό 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 και 3.9 
προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά την Ενημέρωση. 

 

Θ Ε Μ Α 11 : Λήψη απόφασης για ανάκληση της παραχώρησης 
του αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Πάρκου 
«ΘΕΡΜΑΙ», αρ. πρωτ. 2/5618/2018. 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ε.Μανδρακός έθεσε υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αριθ.πρωτ. 2/5618/2018 επιστολή του Εκκαθαριστή της ΡΟΔΩΝ Α.Ε. 
κ.Μάριου Μαραβέλια προς το Δήμαρχο Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«Αξιότιμε κ.Δήμαρχε, 
Όπως γνωρίζετε η υπό εκκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση ΡΟΔΩΝ Α.Ε. 
εκμεταλλεύεται έπειτα από σχετική παραχώρηση του Δήμου Ρόδου, εκτός των 
άλλων , το δημοτικό ακίνητο επιφανείας 4.600 τ.μ. γνωστό ως πάρκο 
«ΘΕΡΜΑΙ». Το εν λόγω ακίνητο ήταν υπομισθωμένο, έπειτα από σχετική 
σύμβαση που καταρτίστηκε από την προηγούμενη διοίκηση της εταιρείας. 
Πλην όμως η υπομισθώτρια όφειλε κατά τη διάρκεια της θητείας μου τρέχοντα 
μισθώματα και για το λόγο αυτό μερίμνησα για την απόδοση του εν λόγω 
μισθίου. Πλέον φρονώ ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος για τη 
διατήρηση της παραχώρησης που έγινε προς τη ΡΟΔΩΝ Α.Ε. Αντιθέτως θεωρώ 
ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση για την ανάκλησή της, προκειμένου να 
μπορέσει ο Δήμος Ρόδου να προβεί στη δέουσα εκμετάλλευση του ακινήτου με 
όποιον τρόπο επιλέξει, με σκοπό να επαυξήσει τα έσοδά του».  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα κ. συνάδελφοι, θα κληθεί το Σώμα να ψηφίσει για την 
ανάκληση της παραχώρησης του αναψυκτηρίου, προκειμένου να περιέλθει 
στην κυριότητα του Δήμου. 
Υπάρχει και ένας φάκελος εδώ πέρα τον οποίο έχω μελετήσει το 
Σαββατοκύριακο με το μισθωτήριο, τη διακήρυξη και ότι άλλο. Για να 
σταματήσουν λοιπόν οι όποιες παραφιλολογίες, ενημερώνω τώρα το Σώμα - 
δεν είναι θέμα της συνεδρίασης σήμερα,  θα αποφασίσουμε για την παραλαβή 
του κτιρίου - δηλώνω λοιπόν και η πρόταση μου προς το Σώμα είναι 
ξεκάθαρη:  είτε μέσω της ΔΕΡΜΑΕ που θα το μελετήσουμε,  ο συνάδελφος ο 
κ. Κακούλης έχει βάλει μηχανικούς να μελετούν την κατάσταση, είτε 
απευθείας ο Δήμος, να γίνει το Πολιτιστικό Πάρκο μέσα στην καρδιά της πόλης 
συμπληρωματικά της Ροδιακής Έπαυλης. Τι εννοώ με αυτό: Η πρόταση θα 
έρθει μέχρι της 15 Φεβρουαρίου κ. Πρόεδρε, έχω αναθέσει στις Τεχνικές 
Υπηρεσίες και στη ΔΕΡΜΑΕ να μου φέρουν συγκεκριμένη πρόταση και στην 
πολεοδομία να μελετήσει, κ.Καρίκη, το νομικό καθεστώς εκεί των αυθαιρέτων 
ή μη. Η πρόταση μου ευθέως σας λέω από τώρα θα είναι στο μεν πάνω 
διάζωμα να μετεγκατασταθεί η βιβλιοθήκη του Δήμου, μέχρι να δούμε τι θα 
γίνει με την αποκατάσταση της Ροδιακής Έπαυλης γιατί, καλώς εχόντων των 
πραγμάτων, θα διαρκέσει από 2 έως 3 χρόνια και στον κάτω χώρο - θα 
ακούσω τις προτάσεις σας, μια πρώτη σκέψη είναι: ζήτησαν οι πολιτιστικοί 
σύλλογοι ένα λαογραφικό μουσείο, βραβεύσαμε και τιμήσαμε την κυρία 
Δημόγλου που έχει ένα πλούσιο λαογραφικό υλικό και είπαμε να κάνουμε το 
Μουσείο της Σύγχρονης και Παραδοσιακής Τέχνης της Ρόδου. 
Υπάρχουν, δεν ξέρω πόσες, στολές στο Εθνικό Θέατρο. Να προχωρήσουμε 
μετά από μια εμπεριστατωμένη μελέτη στη διαμόρφωση και εννοείται του 
χώρου εκεί με τα δυο σιντριβάνια και από αύριο, σας παρακαλώ 
κα.Κρεμαστινού, εφόσον σήμερα ληφθεί απόφαση, μπορείτε να μπείτε με τις 
Υπηρεσίες Πρασίνου για τη διαμόρφωση του χώρου. Ζήτησα από την 
Αστυνομική Δ/νση να υπάρχει τη νύχτα φύλαξη και αν δεν χρειαστεί θα 
βρούμε εμείς τρόπο με ιδιωτική ασφάλεια, να μην καταντήσει ο χώρος μεσ’  
την καρδιά της πόλης, στέγαση περιθωριακών, ούτως ώστε η περιοχή και το 
συγκεκριμένο ακίνητο του Δήμου να διαφυλαχθεί και να προχωρήσει η χρήση 
του, που τώρα περιήλθε στο Δήμο, ως Πολιτιστικό Πάρκο. Ούτε καφετέριες, 
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ούτε μαγαζιά, ούτε πιτσαρίες, ούτε night club, έχει αρκετά η Ρόδος και ο 
Δήμος έχει και αλλά ακίνητα να αξιοποιήσει. 
Σας ενημερώνω τώρα γιατί μέχρι να έρθει η εισήγηση, πολύ παραφιλολογία 
θα ακούγεται: ότι ο Δήμος θα φέρει τον τάδε, θα φέρει τον άλλον και επειδή ο 
Δήμος «δεν φέρνει» κανέναν στους διαγωνισμούς, αλλά γίνονται διεθνείς 
ανοιχτοί διαγωνισμοί και όστις θέλει υποβάλλει την πρόταση του, από εκεί και 
πέρα η αγορά και ο νόμος διαμορφώνουν τις όποιες καταστάσεις μίσθωσης ή 
μη μίσθωσης και έρχεται και μια αρμόδια επιτροπή και το εγκρίνει. Η όποια 
αρμόδια επιτροπή δεν είναι μόνο από πλειοψηφία, είναι και από την 
μειοψηφία, η Οικονομική Επιτροπή, έχει προβλέψει σοφά ο νομοθέτης τη 
σύνθεση της, επομένως να σταματήσει και αυτή η σπέκουλα εδώ, τελεία και 
παύλα. Διεθνείς διαγωνισμοί, αλλά για το συγκεκριμένο: μεταστέγαση της 
βιβλιοθήκης πάνω εκεί που ήταν το περιβόητο «σούσι μπαρ», τέρμα τα 
«σούσι», η βιβλιοθήκη σε περίοπτη θέση, δανειστική μάλιστα, να βγαίνει και 
κάποιος αν δεν τον ενοχλούν τα αυτοκίνητα στα παγκάκια και να διαβάζει το 
βιβλίο του. 
Η άδεια - έχω τον φάκελο εδώ για διευκρινήσεις - προβλέπει μόνο χορήγηση 
άδειας ενός αναψυκτηρίου, δηλ. αυτός που διαβάζει, αν θέλει το τσάι του τον 
καφέ του ή την λεμονάδα του, εφόσον νομικά προβλέπεται -θα το εξετάσουμε 
και πολεοδομικά με τον συνάδελφο τον κ.Κακούλη και τις υπηρεσίες, αυτή 
είναι η πρόταση που έρχεται από τον Δήμαρχο για την συγκεκριμένη χρήση. Τ 
ότι μείνανε κάποιοι «προτζέκτορ», τα πρόλαβα την τελευταία στιγμή, κανονικά 
έπρεπε, από πλευράς τουλάχιστον εκκαθαριστή, να είχαν προληφθεί τα πάντα 
και να μη φύγει ούτε ένα τζάμι. Δεν με ενδιαφέρει για τα τραπεζοκαθίσματα, 
να τα πάρει να τα κάνει ότι θέλει ο μισθωτής, όμως στο μισθωτήριο μέσα και 
είναι κοινός τόπος για εμάς τους νομικούς, προβλέπει ότι όταν φύγεις με τη 
λήξη ή με την οποιαδήποτε νόμιμη έξωση, παραμένουν τα πάντα σε όφελος 
του μισθίου και του εκμισθωτή και μάλιστα ρητά λέει χωρίς καμία αποζημίωση. 
Εννοείται ότι οι νομικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν και στην είσπραξη των 
260 χιλιάδων, κ. Εκκαθαριστή, αλλά και στην αποζημίωση για την ζημιά που 
επήλθε. Στο επιχειρείν υπάρχει και το ρίσκο, ή κερδίζεις πολλά, ή λίγα, ή 
χάνεις. Αυτός που το επιχειρεί αναλαμβάνει το ρίσκο. Τα συμβόλαια είναι 
ξεκάθαρα σε αυτό το σημείο και το κλείνω. 

 
 
Ακολουθούν τοποθετήσεις επί του θέματος, που περιγράφονται 
αναλυτικά στο  Πρακτικό της Συνεδρίασης. 
 
          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Σ. Παρδαλός, Ι. Περδίκης και  η  κα 

Σ. Σαρρή-Υψηλάντη απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

του θέματος. 

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   ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Την ανάκληση της παραχώρησης του αναψυκτηρίου που 
βρίσκεται εντός του Δημοτικού Πάρκου «ΘΕΡΜΑΙ», που είχε 
παραχωρηθεί  στη Δημοτική Επιχείρηση ΔΗ.ΤΟΥΡ.ΞΕ Α.Ε με την 
υπ΄αριθ.136/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ροδίων,  
προκειμένου να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Ρόδου. 
 

2. Να διερευνηθεί η πρόταση του Δημάρχου κ.Φώτη Χατζηδιάκου 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, για την αξιοποίηση του 
πάρκου του «ΘΕΡΜΑΙ» ως Πολιτιστικό Πάρκο, για να 
μετεγκατασταθεί η δημοτική βιβλιοθήκη (στο πάνω διάζωμα), ενώ 
ο κάτω χώρος να χρησιμοποιηθεί ως Λαογραφικό Μουσείο. 

 
 

 
     ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
   

 
 

 


