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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  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης:   456/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη 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. 
2/30153/18.5.2018 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
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Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α 1.24: Παραχώρηση του κτιρίου πρώην Κ.Ε.Π.  Μ.Ο. 
345 στον Πολιτιστικό Σύλλογο Έμπωνας «ο Αττάβυρος» 
αρ.πρωτ. 2/27932/2018. 
 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ.Μουτάφης εισηγούμενος 
το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 
2/27932/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών –Τμήμα 
Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου, η 
οποία έχει ως εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
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1. Το Ν.3463/2006 άρθρο 185  παρ. 2 περί «...δωρεάν παραχώρησης με 
απόφαση του Δ.Σ. σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά 
και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά 
συμφέροντα…» 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9/89261/27-10-2017 αίτηση του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Έμπωνας «ο Αττάβυρος» με την οποία ζητήθηκε η 
παραχώρηση του Κτιρίου πρώην Κ.Ε.Π. Έμπωνας Μ.Ο. 345, περίπου 
50τμ, στο οποίο στεγάζετε ήδη και επισκευάστηκε αλλά και συντηρείτε 
τα τελευταία χρόνια εσωτερικά και εξωτερικά με έξοδα του Συλλόγου. 

3. Το υπ΄αριθ. 565/1996 Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Έμπωνας «ο Αττάβυρος, σύμφωνα με το οποίο στο υπ’ αριθ. 2 άρθρο 
οι σκοποί του Συλλόγου είναι:  

• Η συνένωση των μελών του, η ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος 
αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάμεσα σε αυτά, αλλά και όλων των 
κατοίκων του χωριού Έμπωνα, για την επισήμανση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν τόσο αυτά όσο και οι λοιποί κάτοικοι του χωριού 
και την προώθηση λύσεων για αυτά. 

• Η διατήρηση αλλά και διάδοση της πνευματικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς του χωριού, ως επίσης και η ανάπτυξη του πολιτιστικού, 
μορφωτικού και ψυχαγωγικού επιπέδου των μελών του συλλόγου, 
αλλά και όλων των κατοίκων του χωριού. 

• Η διαφώτιση της κοινής γνώμης του χωριού πάνω στα τοπικά 
προβλήματα, η μελέτη των  

• Η φροντίδα για την τοπική λαϊκή τέχνη και παράδοση, η συλλογή ειδών 
λαϊκής τέχνης  και η διαφύλαξη τους, η καταγραφή των ηθών και 
εθίμων του χωριού, η διατήρηση και διάδοσή τους και η φωτογράφηση 
παλαιών σπιτιών και τοπίων του χωριού. 

• Η διαφώτιση της κοινής γνώμης του χωριού πάνω στα τοπικά 
προβλήματα, η μελέτη των προβλημάτων αυτών και η συμμετοχή των 
μελών του και των λοιπών κατοίκων του χωριού στην επίλυσή τους 

• Η ψυχαγωγία των μελών του και των λοιπών κατοίκων του χωριού και 
η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή ψυχοσωματική και 
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών του χωριού. 

• Η μελέτη των προβλημάτων που απασχολούν ειδικότερα τους νέους 
του χωριού και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή 
ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη 

4. Την υπ’ αρ. 17/2017 απόφαση του Συμβουλίου Έμπωνας της 
Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου. 

5. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 2/23172/18-04 -2018 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβούλου του Τμήματος. 

 
 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 

α) για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Κτιρίου πρώην Κ.Ε.Π. 
Έμπωνας Μ.Ο. 345, περίπου 50τμ  για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος 
στέγασης και λειτουργίας δραστηριοτήτων αυτού και όπως 

     β) καθορίσετε το χρονικό διάστημα της εν λόγω παραχώρησης χρήσης 
καθώς και      θέσετε επιπλέον όποιον όρο κρίνετε σκόπιμο.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την πληρότητα της απόφασης στο 1.24 επειδή η 
εισήγηση λέει: «παρακαλούμε αποφασίστε την δωρεάν παραχώρηση 
καθορίζοντας το χρονικό διάστημα της εν λόγω παραχώρησης και 
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τους επιπλέον όρους», επειδή είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος που 
στεγάζεται συνεργάζεται εκεί για την πληρότητα, εισηγούμαι για 
αόριστο χρόνο και ο μοναδικός όρος όποτε χρειαστεί από το Δήμο με 
προειδοποίηση προ 10 ημερών να επανέλθει στο Δήμο  , να το πω 
αλλιώς μέχρι τέλος της παρούσας θητείας .   
 

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

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Γιαννακάκης, Ι. Περδίκης και ο 

Α. Κωνσταντίνου απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

του θέματος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, 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  
 

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κτιρίου πρώην 
Κ.Ε.Π.  Έμπωνας Μ.Ο. 345, περίπου 50 τ.μ. για να χρησιμοποιηθεί 
ως χώρος στέγασης και λειτουργίας δραστηριοτήτων αυτού με 
χρονική διάρκεια, έως τη λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής 
Αρχής.  

 

 

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

 

     
 
        
 


