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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  29/08/2022  Τακτικής Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 13/29-08-2022    Αριθ. Απόφασης:  169/2022 

Ορθή Επανάληψη(ως προς τον χρόνο της παραχώρησης) 

                                            
 

     Στη Ρόδο σήμερα την 29η Αυγούστου του 2022  ημέρα  Δευτέρα με τη δια 

περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την έγκριση 
και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 
    Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ. 2/51824/25.08.2022 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 65 και 67 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του                    

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των άρθρων 95 και 96, παρ. 02 & 03, του                    
Ν. 3463/2006, του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και του άρθρου 78 του                                  

Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄). 
 

    ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
31. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

 7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 
34. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  35. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

37. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  39. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 40. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 42. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 

44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 46.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

47. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
48. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

49.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

   ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

              -  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη 

συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δ.Σ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικό 
μήνυμα και ιδιοχείρως), όπου επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων στην 

πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία, ανταποκρίθηκαν οι σαράντα εννέα (49) 
και άρχεται η Συνεδρίαση.  
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, προχώρησε στη λήψη 
απόφασης.  

 

ΘΕΜΑ εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση της υπ΄αρ. 80/2022 Απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Ρ με θέμα «Παραχώρηση κατά 
χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δ.Α.Κ. Καλλιπάτειρα και του κυλικείου 

που βρίσκεται εντος Καλλιπάτειρα, στην Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.» 

 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η υπ’αριθ.80/2022 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Ρ , η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με την υπάριθμ.571/2012  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου παραχωρήθηκε στον Οργανισμό μας κατά χρήση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ και συγκεκριμένα : 

Γήπεδο με 400αρι στίβο και μια κερκίδα στη μια πλευρά κατά μήκος του γηπέδου. 
Δίπλα στη κερκίδα υπάρχει κλειστός χώρος με διάδρομο 87μ. με ταρτάν και αίθουσα 
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ενδυνάμωσης, Δυο γήπεδα beach volley με εξέδρες και με προβολείς., Πίστα 

μοντελισμού, Δυο ανοιχτά γήπεδα basket με προβολείς, Χώρος πατινάζ. Αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων με πολυόργανο (Ηρακλή) και εξοπλισμό για judo και 
αποδυτήρια, Γήπεδο 5X5 με προβολείς, Γήπεδο ποδοσφαίρου με συνθετικό 

χλοοτάπητα με προβολείς και κερκίδα στην μια πλευρά κατά μήκος του αγωνιστικού 
χώρου και αποδυτήρια, Γήπεδο ποδοσφαίρου μικρών διαστάσεων με χώμα, 

Βοηθητικός χώρος για ρίψεις και ένα εκμισθωμένο κυλικείο – εστιατόριο με μηνιαίο 
μίσθωμα 1.625 €. 

Ο Οργανισμός μας τα τρία τελευταία χρόνια προχώρησε και εκτέλεσε μια σειρά από 

εργασίες οι οποίες αναβάθμισαν ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό τις αθλητικές υποδομές 
του ΔΑΚ Καλλιπάτειρα. Μερικές από αυτές που είναι και οι πιο βασικές είναι η 
εγκατάσταση σύγχρονων  προβολέων led στον χώρου του στίβου, στα γήπεδα 

μπάσκετ ,βόλεϊ ,στον χώρο των μοντελιστών και στον χώρο ρίψεων. Επίσης 
προχωρήσαμε στην   αναβάθμιση του δαπέδου των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ ,με 

σύγχρονο ακρυλικό τάπητα και στον καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου .Οι 
ανωτέρω αναβαθμίσεις συντέλεσαν στην μεγάλη  αύξηση της χρήσης του ΔΑΚ 
Καλλιπάτειρα από τους αθλητές των σωματείων αλλά και από τους ελεύθερους 

ασκούμενους . 

Για την εύρυθμη λειτουργία(φύλαξη, καθαρισμό, συντήρηση και ασφάλεια) της 
αθλητικής εγκατάστασης που ανήκει στον Δ.Ο.Π.Α.Ρ., εισηγούμαστε  την 

παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων και του κυλικείου  για χρήση στις Δημοτικές 
Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Α.Ε. και συγκεκριμένα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

2023. Η Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. θα αναλάβει την δέσμευση: 
- Tήρησης του ωραρίου των προπονήσεων και των αγώνων των ομάδων που το 
χρησιμοποιούν. 

- Τήρησης βασικών κανόνων ασφάλειας (χώρος ιατρείου, εξόδοι κινδύνου, 
φωτισμός ασφάλειας, πυρόσβεσης, έλεγχος παρευρισκομένων και κανόνες 

υγιεινής αθλητών και θεατών. 
- Λειτουργίας του κυλικείου, 
- Αναβάθμισης και καλλωπισμού των εγκαταστάσεων και- Τήρησης  των κανονισμών 

της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας >>. 

Για την εκτέλεση της απόφασης θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και θα 
διαβιβαστεί στο  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου έγκριση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την έγκριση πραγματοποίησης της Τακτικής Συνεδρίασης της 29ης Αυγούστου 2022 
με την δια περιφοράς διαδικασία, με την σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών του 
Σώματος , σύμφωνα με την υπ’αριθ. 162/2022 (Α.Δ.Α: 6Π5ΝΩ1Ρ-ΨΕΟ)  Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου,  
 Τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος σύμφωνα με την 

υπ’αριθ.168/2022 (Α.Δ.Α: ΩΤΤΩΩ1Ρ-ΑΩ ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 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), του άρθρου 93 του 

Ν.3463/2006, του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και του άρθρου 78 του                                  
Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), 

 Την απόφαση του Δ.Σ ΔΟΠΑΡ αρ.80/2022. 
 Τις καταστάσεις ψηφοφορίας με το θέμα της  Ημερήσιας Διάταξης  με την δια 
περιφοράς διαδικασία, που στάλθηκαν ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Σώματος και 

είτε επεστράφησαν συμπληρωμένες, είτε απάντησαν με ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό 
μήνυμα, 
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 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.Φώτη 

Χατζηδιάκου, ότι όλα τα μέλη της παράταξης ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο 
θέμα. 
  Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ.Δημήτρη Κρητικού, 

ότι όλα τα μέλη της παράταξης ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»             

κ. Καλετού Πότσου, για την «ΑΠΟΧΗ» των μελών της παράταξης από την 
ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα. 
 Την  δήλωση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ.Ιωάννη Ιατρίδη, ότι 

δηλώνει «ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Την δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου ότι ψηφίζει 

«ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Την δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Αθανάσιου Βυρίνη ότι ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» 

στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  
 

Εγκρίνει την παραχώρηση κατά χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου «Καλλιπάτειρα» και του κυλικείου που βρίσκεται εντός Καλλιπάτειρα, 
στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Α.Ε. και συγκεκριμένα μέχρι                

31 Δεκεμβρίου 2023, για την εύρυθμη λειτουργία του (φύλαξη, καθαρισμό, συντήρηση 
και ασφάλεια), σύμφωνα με την υπ’αριθ.80/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Δ.Ο.Π.Α.Ρ 
 

Η Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. θα αναλάβει την δέσμευση: 

- Τήρησης του ωραρίου των προπονήσεων και των αγώνων των ομάδων που το 
χρησιμοποιούν. 

- Τήρησης βασικών κανόνων ασφάλειας (χώρος ιατρείου, έξοδοι κινδύνου, φωτισμός 
ασφάλειας, πυρόσβεσης, έλεγχος παρευρισκομένων και κανόνες υγιεινής αθλητών 
και θεατών. 

- Λειτουργίας του κυλικείου, 
- Αναβάθμισης και καλλωπισμού των εγκαταστάσεων και τήρησης  των κανονισμών 

της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας . 
 

 

                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

 

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                                ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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