
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  31/07/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 13/31-07-2020    Αριθ. Απόφασης: 197/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Ιουλίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15.00 στην
Αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  του  Δημαρχείου  Ρόδου  συνήλθε  σε
Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην
Εγκύκλιο  163/33282/29.05.2020  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  τις  εκδοθείσες
υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869)  και  την  παρ.3  του  άρθρου  14  της  Κοινής
Υπουργικής  Απόφασης  οικ.Δ1α/Γ.Π.  οικ.32009/23.05.2020  (Β  1988),  παρουσία  του
Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνεκλήθη  με  την  αρ.πρωτ.  2/35667/27.07.2020  έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε
νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου
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. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 26. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 32.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 33.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

34.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος

35.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

37.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 40.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ.
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

42.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης 
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«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος

24.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος

25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 4.ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ»

2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος) 5.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου,  η Πρόεδρος της Κοινότητας Ρόδου Κα Μάνθα Ζιώγου και  ο  Πρόεδρος της
Κοινότητας Λίνδου κ. Χρυσοβαλάντης Λάμπης. 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τρεις (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ
Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχαήλ Καφετζής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση στη συζήτηση
του 1ου εκτός Ημερήσιας. Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος
και  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Κωνσταντίνος  Τσουρούτης  αποχώρησαν  μετά  την
ψηφοφορία του 8ου θέματος.

Θ  Ε  Μ  Α  5ο:  Έγκριση  παραχώρησης  χώρων  στο  Παλιό  Δημοτικό  Σχολείο
Απολακκιάς  στην  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Νομού  Δωδεκανήσου,  αρ.  πρωτ.
2/29974/2020.

Ο  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  Προσόδων  και  Ενεργειακών  Επενδύσεων  κ.  Τηλέμαχος
Καμπούρης  εισηγούμενος  το  θέμα,  έθεσε  υπόψη  του  Σώματος  την  υπ΄αριθ.  πρωτ.
2/29974/26-06-2020 εισήγηση  της  Δ/νσης  Οικονομικών-Τμήμα  Ακίνητης  Περιουσίας,  η
οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το  από  08/02/2007 Παραχωρητήριο  Χρήσης  Ακινήτου  της  Κτηματικής

Εταιρείας  του  Δημοσίου  με το οποίο  παραχωρεί  η  (Κ.Ε.Δ.)  το  παλιό  Δημοτικό  Σχολείο
Απολακκιάς στον πρώην Δήμο Νότιας Ρόδου και πλέον Δήμο Ρόδου.

 Την  από  24/04/2020 αίτηση  της  Διοίκησης  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  Νομού
Δωδεκανήσου  “περί  ίδρυσης  Εποχικού  Πυροσβεστικού  Κλιμακίου”  όπου  ζητά  την
εξασφάλιση  κατάλληλου  χώρου στην  Κοινότητα  της  Απολακκιάς,  συνολικής  επιφάνειας
90τ.μ. με σκοπό την ίδρυση Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, και κατόπιν έρευνας των
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Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το παλιό Δημοτικό Σχολείο στην πλατεία της
Απολακκιάς  πληροί  τις  προϋποθέσεις,  αφού είναι  πρόσφατα ανακαινισμένο  και  διαθέτει
χώρο στάθμευσης πυροσβεστικών οχημάτων.

 Την  υπ’αριθ.πρωτ.2/18326/30-04-2020 απάντηση  από  το  Γραφείο  Δημάρχου
όπου φαίνεται ότι ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να παραχωρήσει χώρο του παλιού Δημοτικού
Σχολείου στην πλατεία της  Απολακκιάς, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις για την ίδρυση
Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου

 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  94  παρ.  6  περ.  42  του  Ν.  3852/2010  όπου  
προβλέπεται  «Η  δυνατότητα  παραχώρησης  χρήσης  δημοτικών  ακινήτων  ή  η
καταβολή  του  μισθώματος  προς  κάλυψη  στεγαστικών  αναγκών  της
πυροσβεστικής υπηρεσίας.»
Την υπ αριθ.  3/29-05-2020 απόφαση της  Κοινότητας  Απολακκιάς,  όπου εκφράζει  τη
σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση, στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν.ΔΩΔ/ΣΟΥ της ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΥΡ/
ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, δύο κύριων αιθουσών και τις Τουαλέτες εντός του παλιού
Δημοτικού  Σχολείου  στην  πλατεία  Απολακκιάς,  με  σκοπό  την  ίδρυση  Εποχικού
Πυροσβεστικού Κλιμακίου, με τους παρακάτω όρους:
1. Η  Διοίκηση  Π.Υ.  Ν.  ΔΩΔ/ΣΟΥ,  δικαιούται  να  διαμορφώσει  τους  παραχωρούμενους

χώρους  του  ακινήτου,  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  και  την  επιθυμία  της,  υπό  την
προϋπόθεση ότι δε θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από
τις οποίες μπορεί να θιγεί η όψη, η στατικότητα ή η αντοχή του κτιρίου.

2. Η  Διοίκηση  Π.Υ.  Ν.  Δωδ/σου  είναι  υποχρεωμένη  να  κάνει  καλή  χρήση  των
παραχωρούμενων χώρων του ακινήτου, να μην προξενεί ζημιές και να επισκευάζει όσες
προξενούνται από ενέργεια των εργαζομένων της.

3. Οποιαδήποτε  βλάβη  ή  ζημία  προκληθεί  από  τροποποιητικές  πράξεις,  βαρύνει  τη
Διοίκηση Π.Υ. Ν. Δωδ/σου.

4. Σε περίπτωση εκλογών η Διοίκηση Π.Υ. Ν. Δωδ/σου υποχρεούται να παραδίδει στην
Κοινότητα τις ανωτέρω αίθουσες, δέκα μέρες πριν από τις εκλογές, για τη διεξαγωγή
αυτών.

5. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο,
να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης. 

6. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο
με νέα γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου.

7. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω και όσα προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την ανάκληση αυτής.

8.  Μετά τη λήξη της παραχώρησης, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, η Διοίκηση
Π.Υ. Ν. Δωδ/σου υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει
στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παράλαβε.

9. Τα λειτουργικά έξοδα του Κλιμακίου (ρεύμα νερό τηλέφωνο) θα καλύπτει  ο Δήμος
Ρόδου.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:
 Για την δωρεάν παραχώρηση  δύο κύριων αιθουσών και τις Τουαλέτες, με σκοπό την

ίδρυση Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου 
 Για το χρονικό διάστημα της παραχώρησης ο οποίος προτείνετε να είναι για πέντε

(5) έτη με δικαίωμα παράτασης παραχώρησης κατόπιν νέας απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου και

 θέτοντας επιπλέον όποιον όρο κρίνετε σκόπιμο.
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Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  κ.  Μ.Σοκορέλος,  κάλεσε  το  Σώμα  να  αποφασίσει
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  2/29974/2020  εισήγηση  της  Δ/νσης  Οικονομικών-Τμήμα

Ακίνητης Περιουσίας,
 Την αριθ. 3/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολακκιάς,
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο

74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006,
 Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 περ. 42 του Ν. 3852/2010  
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα δύο

(42) παρόντων μελών και ενός (1) απόντος του κ.Μιχαήλ Καφετζή ψήφισαν : 

«Υπέρ» και οι   σαράντα δύο (42 ) Δημοτικοί Σύμβουλοι,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την δωρεάν παραχώρηση  δύο κύριων αιθουσών και των τουαλετών, στο
παλιό  Δημοτικό  Σχολείο  Απολακκιάς,  στην  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Νομού
Δωδεκανήσου, με σκοπό την ίδρυση Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, για χρονικό
διάστημα  πέντε  (5)  ετών  με  δικαίωμα   παράτασης  της  παραχώρησης  κατόπιν  νέας
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και με τους κατωτέρω όρους:  

1. Η Διοίκηση Π.Υ. Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ, δικαιούται να διαμορφώσει τους παραχωρούμενους
χώρους  του  ακινήτου,  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  και  την  επιθυμία  της,  υπό  την
προϋπόθεση ότι δε θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από
τις οποίες μπορεί να θιγεί η όψη, η στατικότητα ή η αντοχή του κτιρίου.

2. Η  Διοίκηση  Π.Υ.  Ν.  Δωδ/σου  είναι  υποχρεωμένη  να  κάνει  καλή  χρήση  των
παραχωρούμενων χώρων του ακινήτου, να μην προξενεί ζημιές και να επισκευάζει
όσες προξενούνται από ενέργεια των εργαζομένων της.

3. Οποιαδήποτε  βλάβη  ή  ζημία  προκληθεί  από  τροποποιητικές  πράξεις,  βαρύνει  τη
Διοίκηση Π.Υ. Ν. Δωδ/σου.

4. Σε περίπτωση εκλογών η Διοίκηση Π.Υ. Ν. Δωδ/σου υποχρεούται να παραδίδει στην
Κοινότητα τις ανωτέρω αίθουσες, δέκα μέρες πριν από τις εκλογές, για τη διεξαγωγή
αυτών.

5. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο,
να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης. 

6. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει
μόνο με νέα γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου.

7. Σε  περίπτωση  που  δεν  τηρηθούν  τα  ανωτέρω  και  όσα  προβλέπονται  από  την
ισχύουσα νομοθεσία, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την ανάκληση αυτής.
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8. Μετά  τη  λήξη  της  παραχώρησης,  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και  αν  γίνει  αυτή,  η
Διοίκηση Π.Υ. Ν. Δωδ/σου υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το
παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παράλαβε.

9. Τα λειτουργικά έξοδα του Κλιμακίου (ρεύμα νερό τηλέφωνο) θα καλύπτει ο Δήμος
Ρόδου.

     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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