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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  22/2/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:3/22-2-2019    Αριθ. Απόφασης: 202/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 22α Φεβρουαρίου  2019  ημέρα 
Παρασκευή  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. 2/8664/18.2.2019 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) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
74 του Ν. 4555/ 19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του 
Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 25.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

10. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
 

15.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη). 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας (δικ/νος). 

 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ.Θ.Παπαγεωργίου 
και Εμ.Στάγκα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
δύο (32), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 2.31 : Παραχώρηση χρήσης χώρου δημοτικών 
κατασκηνώσεων Κολυμπίων αρ.πρωτ. 2/9595/2019. 
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Ο Εντεταλμένος Δ.Σ. κ.Δ.Μουτάφης  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ. 2/9595/21-02-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Οικονομικών-Τμήμα Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης 
Περιουσίας & Κτηματολογίου,  η οποία έχει ως εξής : 

 

Σχετ.: α) Η με αρ. πρωτ. 2/1630/14-1-2018 αίτηση του Παν-Ροδιακού 
Συλλόγου Αμερικής «Απόλλων» 

  β) Η με αρ. πρωτ. 2/8028/13-2-2019 πρόταση τρόπου χρήσης του 
ζητούμενου χώρου 

 

Είναι γνωστή στη Ροδιακή κοινωνία η δράση του Παν-Ροδιακού Συλλόγου 

Αμερικής «Απόλλων». Ο Σύλλογος, ιδρυθείς από ομογενείς έλληνες στην 

πόλη Hartfort, CT το 1924, έχει 25 τμήματα και αποτελεί τον μεγαλύτερο 

Ροδιακό Σύλλογο. Υπηρετώντας κοινωφελείς σκοπούς, προνοιακού, 

εκπαιδευτικού και πατριωτικού αντικειμένου, χαίρει σήμερα της εκτίμησης 

όλων των Ροδίων.  

Με τη με αρ. πρωτ. 2/1630/14-1-2018 αίτηση του, ο Παν-Ροδιακός 

Σύλλογος Αμερικής «Απόλλων» ζητά την παραχώρηση του ακινήτου των 

δημοτικών κατασκηνώσεων Κολυμπίων. Σκοπός της παραχώρησης είναι η 

διαχείριση του χώρου από τον Σύλλογο, που θα αναλάβει το συνολικό 

κόστος των απαιτούμενων αποκαταστάσεων για τη λειτουργία του και πάλι 

ως θερινές κατασκηνώσεις (που ως γνωστό έχει παύσει να λειτουργεί την 

τελευταία δεκαετία). 

Με τη με αρ. πρωτ. 2/8028/13-2-2019 πρόταση τρόπου χρήσης του 

ζητούμενου χώρου, κατατέθηκε η αρχική μελέτη τουρ τρόπου 

αποκατάστασης και λειτουργίας του χώρου.  

Προκειμένου ο Σύλλογος να ξεκινήσει την εκπόνηση των απαιτούμενων 

μελετών και την εξεύρεση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων, είναι 

ευνόητο ότι χρειάζεται μια κατ΄ αρχήν θετική ανταπόκριση του Δήμου 

Ρόδου που θα διασφαλίζει το Σύλλογο για τη μελλοντική συνεργασία, 

έναντι των εξόδων που θα αναλάβει άμεσα. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 185 του ν.3463/2006 (Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων) «με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

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». 

 

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:   

1. Τη δέσμευση του Δήμου Ρόδου έναντι του Παν-Ροδιακού Συλλόγου 

Αμερικής «Απόλλων» και την κατ’ αρχήν παραχώρηση της χρήσης του 

χώρου των Δημοτικών Κατασκηνώσεων Κολυμπίων της Δ.Κ. Αφάντου,  

Κτηματολογικής Μερίδας 1888(989) Γαιών Αρχαγγέλου, με κτηματολογικά 

στοιχεία: Τόμος 75, Φύλλο 41 γαιών Αρχαγγέλου, σύμφωνα με την 
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επισυναπτόμενη από ΟΚΤ. 2015 αποτύπωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών του Δήμου Ρόδου, για διάστημα δύο (2) ετών, προκειμένου 

να κατατεθούν προς έγκριση οι μελέτες επισκευών, αποκατάστασης και 

λειτουργίας των κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η 

οικονομοτεχνική μελέτης λειτουργίας των κατασκηνώσεων από τον 

Σύλλογο, συνοδευόμενες από δεσμεύσεις - βεβαιώσεις διασφάλισης των 

αναγκαίων πόρων. Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης του εγχειρήματος, ο 

Δήμος Ρόδου με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα 

προχωρήσει στην παραχώρηση της χρήσης του χώρου για διάστημα 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. 

 

2. Εξουσιοδοτείται το Τμήμα Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

και Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία 

με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, για την κατάρτιση της σύμβασης 

παραχώρησης χρήσης του χώρου. 

 

3. Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση χρήσης θα ανακληθεί σε περίπτωση 

που ο παραπάνω Σύλλογος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ήτοι 

στην έγκαιρη κατάθεση των προβλέψεων του 1ου εδαφίου της παρούσας 

ή εν γένει παραβεί τους ειδικότερους όρους της σύμβασης παραχώρησης 

όπως θα καταρτιστούν από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

 

4. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Ρόδου για την υπογραφή των συμβάσεων 

παραχώρησης-χρησιδανείων και όλων των σχετικών εγγράφων που θα 

απαιτηθούν για την υλοποίηση των παραπάνω. 
 

 
 

   Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα 
να αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Ανεξάρτητος Δ.Σ. κ.Ι.Περδίκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Μ.Καραγιάννη, Ε.Ατσίδη, Στ.Παρδαλός απουσίαζαν από τη συζήτηση 
και λήψη απόφασης για το θέμα.   
 

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, μετά διαλογική συζήτηση που 

περιγράφεται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

1. Τη δέσμευση του Δήμου Ρόδου έναντι του Παν-Ροδιακού Συλλόγου 

Αμερικής «Απόλλων» και την κατ’ αρχήν παραχώρηση της χρήσης 
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του χώρου των Δημοτικών Κατασκηνώσεων Κολυμπίων της Δ.Κ. 

Αφάντου,  Κτηματολογικής Μερίδας 1888(989) Γαιών Αρχαγγέλου, με 

κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 75, Φύλλο 41 γαιών Αρχαγγέλου, 

σύμφωνα με την επισυναπτόμενη από ΟΚΤ. 2015 αποτύπωση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου, για 

διάστημα δύο (2) ετών, προκειμένου να κατατεθούν προς έγκριση οι 

μελέτες επισκευών, αποκατάστασης και λειτουργίας των 

κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η 

οικονομοτεχνική μελέτης λειτουργίας των κατασκηνώσεων από τον 

Σύλλογο, συνοδευόμενες από δεσμεύσεις - βεβαιώσεις διασφάλισης 

των αναγκαίων πόρων. Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης του 

εγχειρήματος, ο Δήμος Ρόδου με νέα απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, θα προχωρήσει στην παραχώρηση της χρήσης του 

χώρου για διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. 

 

2. Εξουσιοδοτείται το Τμήμα Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης 

Περιουσίας και Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, για την κατάρτιση 

της σύμβασης παραχώρησης χρήσης του χώρου. 

 

3. Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση χρήσης θα ανακληθεί σε 

περίπτωση που ο παραπάνω Σύλλογος δεν ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, ήτοι στην έγκαιρη κατάθεση των προβλέψεων του 

1ου εδαφίου της παρούσας ή εν γένει παραβεί τους ειδικότερους 

όρους της σύμβασης παραχώρησης όπως θα καταρτιστούν από την 

παραπάνω αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

 

4. 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  

 


