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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  12/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:6/12-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 465/2019 

 
Στη Ρόδο σήμερα   την 12η Απριλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 12.30΄ 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. 2/18224/8.4.2019 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 30.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 
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18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

31.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος  

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.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. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 
 
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(δικ/νος) 

15. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας  

16. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
 
Τα εκτός Η/Δ θέματα με αύξοντα αριθμό 8,9,10 & 11, 
συζητήθηκαν με τα θέματα της 2ης ενότητας της Ημερήσιας 
Διάταξης.  
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Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Παραχώρηση χρήσης χώρου αθλοπαιδιών Αγ. 

Δημητρίου (γήπεδο ποδοσφαίρου) επί της οδού Κλαυδίου Πέππερ 

(Μαρμαρογλυφείο) με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας του 

αρ.πρωτ.2/18645/2019 

 
Ο Δήμαρχος κ.Φώτης Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα , έθεσε υπόψη 
του Σώματος  την αρ.πρωτ. 2/18645/09-04-2019 εισήγηση,  η οποία έχει 
ως εξής: 

 

Σχετ:    α) Το με. αρ. πρωτ. ΔΡ/2/1607/14-1-2019 αίτημα του Αθλητικού 

Συλλόγου «ΑΣ ΡΟΔΟΣ» 

 β) Η με υπ. αρ. 28/14-3-2109 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. 

Ρόδου. 

 

Ο Δήμος Ρόδου μισθώνει από το Ελληνικό Δημόσιο, από το Σεπτέμβριο του 

1998, χώρο έκτασης 6.582 τ.μ. και κτίσμα 171,23 τ.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 συνήθως ως χώρος εκπαίδευσης παιδιών μικρής 

ηλικίας, καθώς έχει λειτουργήσει ως Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών και ως Νηπιαγωγείο (20ο).  

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 του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

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 έργα 

προϋπολογισμού 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 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.  

Με το με. αρ. πρωτ. ΔΡ/2/1607/14-1-2019 αίτημα του, ο Αθλητικός 

Σύλλογος «ΑΣ ΡΟΔΟΣ», ζήτησε την παραχώρηση μέρους του κτίσματος 

των 171,23 τ.μ., υπερκείμενου του ανωτέρου ακινήτου και μέρους των 
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αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο Σύλλογος δεσμεύεται ότι σε συνεργασία με 

υπηρεσίες του Δήμου, θα επιτύχει την πλήρη αναμόρφωση, με την 

αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και βελτίωση τους. 

 

Με την υπ. αριθ. 469/23-6-2017 απόφαση του Δ.Σ. όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. 704/26-9-2017 και 463/22-5-2018 

αποφάσεις του Δ.Σ., εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσης του ισογείου 

κτηρίου επιφάνειας 171,23 τ.μ. μετά των υφιστάμενων χώρων 

αποχωρητηρίων και του γηπέδου καλαθοσφαίρισης που βρίσκονται στο 

συγκεκριμένο ακίνητο, στο Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου με την επωνυμία 

«Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρη Σταματίου». 

Μετά τα ανωτέρω, ο Δήμος Ρόδου θα μπορούσε να ικανοποιήσει το αίτημα 

του «ΑΣ ΡΟΔΟΣ», με την παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου 

ποδοσφαίρου του χώρου και επιπλέον την από κοινού χρήση του 

αναφερόμενου κτηρίου με το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου.  

Με την υπ. αρ. 28/14-3-2109 απόφαση του, το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Ρόδου, γνωμοδότησε θετικά ως προς την αιτούμενη 

παραχώρηση. 

 

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:   

1. Την παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου εντός του 

Χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί της οδού Κλαυδίου Πέππερ στη 

διασταύρωση της με την οδό Χατζηαγγέλου, γνωστό ως θέση «ΚΔΑΠ Αγ. 

Δημητρίου» ή πρώην «Μαρμαρογλυφείο», με κτηματολογικά στοιχεία: 

ΑΒΚ 302Γ, ΚΜ856 Α57 ΓΑΙΩΝ ΡΟΔΟΥ, Ο.Τ. 236. στον Αθλητικό Σύλλογο 

Ρόδου με την επωνυμία «ΑΣ ΡΟΔΟΣ», καθώς και πλέον αυτού την εν 

μέρει και από κοινού χρήση με το «Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου 

Εμμανουήλ και Μαίρη Σταματίου», του Ισογείου Κτηρίου συνολικής 

επιφάνειας 171,23 τ.μ. μετά των υφιστάμενων χώρων αποχωρητηρίων, 

κατόπιν συνεννόησης των εκπροσώπων των δύο φορέων. 

2. Η παραπάνω παραχώρηση τελεί υπό την επιφύλαξη της λήξης της 

σημερινής μορφής διάθεσής 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 η παραχώρηση για 30 έτη. 

3. 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. 

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

που ο παραπάνω Σύλλογος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ή στο 

μέλλον ασκεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις συντήρησης του ή εν γένει 
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παραβεί τους ειδικότερους όρους της σύμβασης παραχώρησης όπως θα 

καταρτιστούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

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. 

 

 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
  Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ. Ε. Καρίκης 
απουσίαζε 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 παρόντων  μελών 

του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης 

του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα, 
σύμφωνα με την υπ΄αριθ.462Α/12-4-2019 απόφαση του Δ.Σ.  

2. Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου 

εντός του Χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί της οδού Κλαυδίου 

Πέππερ στη διασταύρωση της με την οδό Χατζηαγγέλου, γνωστό ως 

θέση «ΚΔΑΠ Αγ. Δημητρίου» ή πρώην «Μαρμαρογλυφείο», με 

κτηματολογικά στοιχεία: ΑΒΚ 302Γ, ΚΜ856 Α57 ΓΑΙΩΝ ΡΟΔΟΥ, Ο.Τ. 

236. στον Αθλητικό Σύλλογο Ρόδου με την επωνυμία «ΑΣ ΡΟΔΟΣ», 

καθώς και πλέον αυτού την εν μέρει και από κοινού χρήση με το 

«Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρη Σταματίου», του 

Ισογείου Κτηρίου συνολικής επιφάνειας 171,23 τ.μ. μετά των 

υφιστάμενων χώρων αποχωρητηρίων, κατόπιν συνεννόησης των 

εκπροσώπων των δύο φορέων. 

3. Η παραπάνω παραχώρηση τελεί υπό την επιφύλαξη της λήξης της 

σημερινής μορφής διάθεσής 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 η παραχώρηση για 30 έτη. 

4. 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. 

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

περίπτωση που ο παραπάνω Σύλλογος δεν ανταποκριθεί στις 
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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. 

6. 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  

 


