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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: 466/2019 

 
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: Όροι για την παραχώρηση χρήσης του 

χωμάτινου γηπέδου του πρώην Λυκείου Ιαλυσού στον Αθλητικό 

Σύλλογο Τριαντών Ιαλυσού Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.) 

αρ.πρωτ.2/12433/2019 

 
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δήμος Μουτάφης εισηγούμενος το 
θέμα , έθεσε υπόψη του Σώματος  την αρ.πρωτ. 2/12433/06-03-2019 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών- Τμήμα Αξιοποίησης –Διαχείρισης 
Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου,  η οποία έχει ως εξής: 

 

Σχετ.: Η υπ΄αρ. 105/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ρόδου 
 
Σε συνέχεια της υπ΄αρ. 105/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου, θα πρέπει να εγκριθούν οι όροι παραχώρησης της 
χρήσης του χωμάτινου γηπέδου του πρώην Λυκείου Ιαλυσού στον 
Αθλητικό Σύλλογο Τριαντών Ιαλυσού Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.). 

Η εισήγησή μας, περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης θα είναι για 10 έτη, με τους εξής όρους, 
η παράβαση των οποίων θα συνεπάγεται την ανάκληση της παραχώρησης: 

I. Άμεση λύση της παραχώρησης  χρήσης και απόδοσης του 

ακινήτου εφόσον ζητηθεί από το Δήμο Ρόδου. Η παραχώρηση 

θα ανακληθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

II. Οι δραστηριότητες του συλλόγου δε πρέπει να επηρεάζουν με 
οποιοδήποτε τρόπο   την εύρυθμη λειτουργία πιθανόν 
παρακείμενων δραστηριοτήτων. 

III. Απαγορέυεται η χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται παραπλεύρως του γηπέδου, λόγω ακαταλληλότητας 
(αρ. αποφ. 37/2015 της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού) 

IV. Για οποιαδήποτε παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο, θα 
εξασφαλίζονται με ευθύνη του Συλλόγου οι απαιτούμενες κατά 
το νόμο άδειες μετά από ενημέρωση και έγκριση των 
υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

V. Την υποχρέωση του συλλόγου να αναλάβει την συντήρηση και 
την καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου. 

VI. Την υποχρέωση του Συλλόγου να ενημερώνει εγγράφως το 
Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου για 
οποιαδήποτε αλλαγή ή παρέμβαση. 

 
 

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, θέτοντας 

επιπλέον όποιον όρο κρίνετε σκόπιμο, για: 

Την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του χωμάτινου γηπέδου ποδοσφαίρου 
του πρώην Λυκείου Ιαλυσού στον Αθλητικό Σύλλογο Τριαντών Ιαλυσού 
Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.) με Α.Φ.Μ. 997340804, για 10 έτη, με τους εξής όρους, 
η παράβαση των οποίων θα συνεπάγεται την ανάκληση της παραχώρησης: 
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I. Άμεση λύση της παραχώρησης  χρήσης και απόδοσης του 

ακινήτου εφόσον ζητηθεί από το Δήμο Ρόδου. Η παραχώρηση 

θα ανακληθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

II. Οι δραστηριότητες του συλλόγου δε πρέπει να επηρεάζουν με 
οποιοδήποτε τρόπο την εύρυθμη λειτουργία πιθανόν 
παρακείμενων δραστηριοτήτων. 

III. Απαγορέυεται η χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται παραπλεύρως του γηπέδου, λόγω ακαταλληλότητας 
(αρ. αποφ. 37/2015 της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού) 

IV. Για οποιαδήποτε παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο, θα 
εξασφαλίζονται με ευθύνη του Συλλόγου οι απαιτούμενες κατά 
το νόμο άδειες μετά από ενημέρωση και έγκριση των 
υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

V. Την υποχρέωση του συλλόγου να αναλάβει την συντήρηση και 
την καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου. 

VI. Την υποχρέωση του Συλλόγου να ενημερώνει εγγράφως το 
Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου για 
οποιαδήποτε αλλαγή ή παρέμβαση. 

 
 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, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται αναλυτικά στο 

Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την εκτός Ημερησίας 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 τροποποίηση της υπ΄αριθ. 105/2019 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως :                                                                      

Την εν μέρει και υπό όρους δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του 
χωμάτινου γηπέδου ποδοσφαίρου του πρώην Λυκείου Ιαλυσού στον 
Αθλητικό Σύλλογο  Τριαντών Ιαλυσού Ρόδου ( Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.) με ΑΦΜ 
997340804, που βρίσκεται εντός των Κ.Μ.279 ΑΑ και 279 ΑΓ Γαιών 
Ιαλυσού , ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου , όπως αυτό απεικονίζεται στο 
συνημμένο στην εν λόγω απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα, 
σύμφωνα και με το υπ΄αριθ.πρωτ.805/2017/3-7-2018 εγγράφου 
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της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού , ώστε να εξυπηρετούνται 
ανεμπόδιστα και οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλα Σωματεία – Σύλλογοι της 
Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου. 

3. Την έγκριση των όρων παραχώρησης ως ακολούθως :                                                                      

VII. Η διάρκεια παραχώρησης της χρήσης θα είναι για δέκα (  10 έτη ) 
και η εγκατάσταση του Συλλόγου θα αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, στο οποίο θα 
καταγράφονται οι όροι της παραχώρησης, σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση ή και ό,τι άλλο απαιτηθεί. Αποκλείεται η σιωπηρή 
παράταση της παραχώρησης. 

VIII. Η δωρεάν χρήση του γηπέδου από τον αθλητικό σύλλογο 
Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. συντελείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς 
του Συλλόγου, προκειμένου να υποστηριχθεί αποτελεσματικά 
το έργο του. 

IX. Δικαίωμα χρήσης του γηπέδου διατηρούν και οι σχολικές 
μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και 
άλλα Σωματεία-Σύλλογοι της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. Το 
πρόγραμμα χρήσης του γηπέδου καθορίζεται συναινετικά υπό 
τον συντονισμό της Δημοτικής Κοινοτητας Ιαλυσού, σύμφωνα 
και με Κανονισμό Λειτουργίας του γηπέδου που θα συνταχθεί 
για τον σκοπό αυτό.  

X. Άμεση λύση της παραχώρησης χρήσης και απόδοσης του 
ακινήτου εφόσον ζητηθεί από το Δήμο Ρόδου, για 
οποιονδήποτε λόγο. Η παραχώρηση θα ανακληθεί με νέα 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

XI. Οι δραστηριότητες του συλλόγου δεν πρέπει να επηρεάζουν με 
οποινοδήποτε τρόπο την εύρυθμη λειτουργία παρακείμενων 
δραστηριοτήτων. 

XII. Απαγορέυεται η χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται παραπλεύρως του γηπέδου, λόγω ακαταλληλότητας 
(αρ. αποφ. 37/2015 της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού). 

XIII. Για οποιαδήποτε παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο, θα 
εξασφαλίζονται με ευθύνη του Συλλόγου οι απαιτούμενες κατά 
το νόμο άδειες μετά από ενημέρωση και έγκριση των 
υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

XIV. Ο Σύλλογος υποχρεούται να αναλάβει τη συντήρηση και την 
καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου, σε συνεργασία με 
τη Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού. 

XV. Ο Σύλλογος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα 
Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου για οποιαδήποτε 
αλλαγή ή παρέμβαση . Επίσης ο Σύλλογος αποδέχεται 
οιεσδήποτε μελλοντικές παρεμβάσεις στο γήπεδο και τον 
περιβάλλοντα χώρο του εφόσον αυτές αποφασιστούν από την 
Δημοτική Αρχή . 

XVI. Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του γηπέδου με 
οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, με αντάλλαγμα ή χωρίς. 
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XVII. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του γηπέδου για άλλο σκοπό 
πλην του συμφωνημένου, εκτός και αν συναινέσει σε αυτό ο 
Δήμος Ρόδου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


