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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  31/10/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 17/31-10-2022    Αριθ. Απόφασης:  191/2022 

 
      Στη Ρόδο σήμερα την 31η Οκτωβρίου  του  2022  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 
17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 
Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των 
Άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-
2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 

(ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου  κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 

 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/70372/26.10.2022  
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 
28. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος  
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 
33. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ. 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
36. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

 

13. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

15. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 38. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
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16. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
39. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 40. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

18. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ.  
19. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος  

20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
41. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
42. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

43. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος  
24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

- Αντιδήμαρχος   

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος   
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2.  ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
5. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.  ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων. 
 Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα τρείς (43), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

Θ Ε Μ Α 4ο : Παραχώρηση αθλητικού χώρου στο Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 

Ο  Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του 
Σώματος την εισήγηση του τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αριθμό 12604/2022 
της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία αναλυτικά έχει ως 

ακολούθως: 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΑΔΑ: Ψ5ΦΟΩ1Ρ-ΟΘ3



3 

 

2. Το άρθρο 82 & 83 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων των συμβουλίων των 

τοπικών κοινοτήτων. 

3. Την υπ΄αρ.: 84/2021 απόφαση της Κοινότητας Ρόδου (ΑΔΑ: 6Ν7ΥΩ1Ρ-Ι5Ε).  

4. Την υπ’ αρ. 20/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

(ΑΔΑ: 6ΝΣ3Ω1Ρ-ΘΒ2). 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 2/32785/14-06-2022 σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ της 

Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ρόδου και του Δήμου Ρόδου, βάσει της 

οποίας παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα και για δέκα χρόνια το γήπεδο 

καλαθοσφαίρισης εντός των κτηματομερίδων v-1207 και v-1208 Οικοδομών 

Ρόδου στο Δήμο Ρόδου. 

6. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 2/40242/11-07-2022 έγγραφο του Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 

με το οποίο αιτείται την παραχώρηση χρήσης του κλειστού γηπέδου με 

ελεύθερη χρήση για το κοινό της Ρόδου κάθε Πέμπτη από 21:30 έως 23:00 

κατόπιν συνεννόησης με την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.    

7. Την υπ΄αρ.: 102/2022 απόφαση της Κοινότητας Ρόδου (ΑΔΑ: Ω39ΠΩ1Ρ-Τ3Υ), 

με την οποία εγκρίνεται η παραχώρηση και προτείνεται να παραχωρείται το 

κλειστό γυμναστήριο «τέντα» για ελεύθερη χρήση από το κοινό της Ρόδου, 

τρεις ημέρες την εβδομάδα από τις 21:30 έως τις 23:00. 

 

Εισηγούμαστε και παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Ρόδου αποφασίσει την παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου στο Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 

ΡΟΔΟΥ, με τους εξής όρους: 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
 

 Στη Ρόδο σήμερα ……., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:  

Α. Ο Δήμος Ρόδου που εδρεύει στη Ρόδο, με ΑΦΜ. 997561152, νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από τον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης 

Περιουσίας και Κτηματολογίου κ. Μανέττα Βασίλειο του Ιωάννη (ΑΔΤ. ΑΒ949397 και 

Α.Φ.Μ. 044411529 Δ.Ο.Υ Ρόδου) και 

Β. Του Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ, με ΑΦΜ. 090220320 και αριθμό μητρώου ΓΓΑ ΞΣ15 

νόμιμα εκπροσωπούμενος από την πρόεδρο κα Ζαμπετούλα Αναστασία (ΑΔΤ. 

ΑΙ430045 και Α.Φ.Μ. 122284400 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 

συμφώνησαν τα εξής: 

σε εκτέλεση της υπ’ αρ. ……. αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (της παρούσας) 

και της υπ’ αρ. πρωτ. 2/32785/14-06-2022 σύμβασης χρησιδανείου 10ετούς 

παραχώρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης εντός των κτηματομερίδων v-1207 και 

v-1208 Οικοδομών Ρόδου, 
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ο δεύτερος συμβαλλόμενος, δια της προαναφερόμενης εκπροσώπου του, παρέλαβε με 

την υπογραφή του παρόντος ανεπιφύλακτα τη χρήση του γηπέδου, όπως αυτό 

περιγράφεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 2/32785/14-06-2022 σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ 

της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ρόδου και του Δήμου Ρόδου. 

Η παραχώρηση χρήσης θα ανακληθεί σε περίπτωση που ο παραπάνω γυμναστικός 

σύλλογος (δεύτερος συμβαλλόμενος) δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις ή εν γένει 

παραβεί τους ειδικούς όρους της σύμβασης παραχώρησης, που έχουν ως εξής: 

1. Η χρήση του ακινήτου θα εξακολουθήσει να είναι ως Δημοτικό Γυμναστήριο για 

την άθληση της νεολαίας της Ρόδου σύμφωνα με την Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως ΦΕΚ 847Β/11-7-2000, στην οποία δημοσιεύτηκε η υπ αριθ. 

17112/23-6-2000 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού με τις όποιες 

επόμενες τροποποιήσεις του και αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας των 

Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας. 

2. Για χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής 

ανταλλάγματος. 

3. Η διάρκεια της παραχώρησης ξεκινάει από την υπογραφή της παρούσας 

σύμβασης μέχρι τη λήξη της υπ’ αρ. πρωτ. 2/32785/14-06-2022 σύμβασης 

χρησιδανείου μεταξύ της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ρόδου και του 

Δήμου Ρόδου ήτοι 13-06-2032. 

4. Άμεση λύση της παραχώρησης χρήσης και απόδοσης του ακινήτου εφόσον 

ζητηθεί από το Δήμο Ρόδου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ρόδου. 

5. Επιτρέπεται η κατασκευή οποιουδήποτε μη μόνιμου έργου ή κτίσματος, επί του 

παραχωρούμενου ακινήτου εφόσον προηγουμένως υπάρχει σύμφωνη γνώμη 

του Δήμου Ρόδου και ληφθούν οι αναγκαίες άδειες από τις αρμόδιες αρχές. 

Κάθε δε έργο ή εγκατάσταση θα παραμείνει σε όφελος του ακινήτου, χωρίς να 

δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

6. Η ευθύνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που προκαλείται σε 

πρόσωπα ή πράγματα, έχει σχέση, απορρέει και αναφέρεται στη χρήση, 

λειτουργία και συντήρηση του γηπέδου τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας όσο και 

κατά τις λοιπές ώρες, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ. 

7. Ο Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ υποχρεούται να πληρώνει τις δαπάνες του ηλεκτρικού 

ρεύματος και νερού μαζί με τις συνεισπραττόμενες υπέρ τρίτων εισφορές, 

δημοτικούς φόρους όπως αναγράφονται στους λογαριασμούς που στέλνουν οι 

οργανισμοί αυτοί. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει με τον ίδιο τρόπο 

και τα τυχόν τέλη αποχέτευσης ή οποιαδήποτε άλλα τέλη ή επιβαρύνσεις 

επιβληθούν με οποιαδήποτε ονομασία.  
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8. Ο Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ οφείλει να μεριμνά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παραχώρησης, για τη διατήρηση της κατοχής του παραχωρημένου ακινήτου και 

να αποκρούει οποιαδήποτε καταπάτηση αυτού.  

9. Ρητά δηλώνεται ότι ο Δήμος Ρόδου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη (αστική ή 

ποινική) ατυχήματος από τη χρήση του χώρου. Οποιαδήποτε όχληση ή 

πρόβλημα δημιουργείται από την χρήση του χώρου, την ευθύνη φέρει 

αποκλειστικά ο Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ. 

10.Μετά την λήξη της συμβάσεως, το ακίνητο επιστρέφει στον νόμιμο ιδιοκτήτη 

του, εκτός εάν αποφασισθεί η ανανέωση ή παράταση της συμβάσεως. 

11.Οι δραστηριότητες του συλλόγου δε πρέπει να επηρεάζουν με οποιοδήποτε 

τρόπο την εύρυθμη λειτουργία πιθανόν παρακείμενων δραστηριοτήτων. 

12.Η δωρεάν χρήση του γηπέδου από τον Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ συντελείται 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Συλλόγου, προκειμένου να 

υποστηριχθεί αποτελεσματικά το έργο του. 

13.Ο Σύλλογος υποχρεούται να αναλάβει τη συντήρηση και την καθαριότητα του 

παραχωρούμενου χώρου. 

14.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, με σκοπό να εξασφαλίσει 

την απαραίτητη συναίνεση. Επίσης, ο Σύλλογος αποδέχεται οιεσδήποτε 

παρεμβάσεις στο γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο του εφόσον 

αποφασιστούν από τη Δημοτική Αρχή. 

15.Δικαίωμα ελεύθερης και δωρεάν χρήσης του γηπέδου θα υπάρχει, με ευθύνη 

και επιτήρηση του Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ, κατόπιν συμφωνίας με την Ιερά 

Μητρόπολη Ρόδου, όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 2/40242/11-07-2022 

αίτηση της προέδρου του συλλόγου κας Ζαμπετούλας Αναστασίας, κάθε 

Πέμπτη από τις 21:30 έως τις 23:00 

16.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. 

17.Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος μόνον εγγράφως μπορεί να γίνει. 

 

Η παρούσα σύμβαση παραχώρησης χρήσης αποτελείται από δεκαεπτά (17) 

όρους, συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται (ακολουθούν 

υπογραφές από τους συμβαλλόμενους). 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 

Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την υπ’ αριθ. 12604/2022 εισήγηση του τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης 
Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών,  

 Την υπ΄αρ. 102/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, με την 
οποία γνωμοδοτεί θετικά στην παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου 

«τέντα» στο Γυμναστικό Σύλλογο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ, 
 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, 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                  

κ. Καλετού Πότσου, για την «ΑΠΟΧΗ» από την ψηφοφορία για το συγκεκριμένο 
θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

δύο (42) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ενός απόντος του 
ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη στο συγκεκριμένο θέμα, 

ψήφισαν:  
«ΥΠΕΡ» σαράντα (40), ήτοι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όπως 

αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) 
έως και (40).  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου στο Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ, 

με τους εξής όρους: 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 Στη Ρόδο σήμερα ……., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:  

Α. Ο Δήμος Ρόδου που εδρεύει στη Ρόδο, με ΑΦΜ. 997561152, νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από τον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης 

Περιουσίας και Κτηματολογίου κ. Μανέττα Βασίλειο του Ιωάννη (ΑΔΤ. ΑΒ949397 και 

Α.Φ.Μ. 044411529 Δ.Ο.Υ Ρόδου) και 

Β. Του Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ, με ΑΦΜ. 090220320 και αριθμό μητρώου ΓΓΑ ΞΣ15 

νόμιμα εκπροσωπούμενος από την πρόεδρο κα Ζαμπετούλα Αναστασία (ΑΔΤ. 

ΑΙ430045 και Α.Φ.Μ. 122284400 Δ.Ο.Υ Ρόδου), 

συμφώνησαν τα εξής: 

σε εκτέλεση της υπ’ αρ. ……. αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (της παρούσας) 

και της υπ’ αρ. πρωτ. 2/32785/14-06-2022 σύμβασης χρησιδανείου 10ετούς 

παραχώρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης εντός των κτηματομερίδων v-1207 και 

v-1208 Οικοδομών Ρόδου, 

ο δεύτερος συμβαλλόμενος, δια της προαναφερόμενης εκπροσώπου του, παρέλαβε με 

την υπογραφή του παρόντος ανεπιφύλακτα τη χρήση του γηπέδου, όπως αυτό 

περιγράφεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 2/32785/14-06-2022 σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ 

της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ρόδου και του Δήμου Ρόδου. 
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Η παραχώρηση χρήσης θα ανακληθεί σε περίπτωση που ο παραπάνω γυμναστικός 

σύλλογος (δεύτερος συμβαλλόμενος) δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις ή εν γένει 

παραβεί τους ειδικούς όρους της σύμβασης παραχώρησης, που έχουν ως εξής: 

1. Η χρήση του ακινήτου θα εξακολουθήσει να είναι ως Δημοτικό Γυμναστήριο για 

την άθληση της νεολαίας της Ρόδου σύμφωνα με την Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως ΦΕΚ 847Β/11-7-2000, στην οποία δημοσιεύτηκε η υπ αριθ. 

17112/23-6-2000 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού με τις όποιες 

επόμενες τροποποιήσεις του και αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας των 

Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας. 

2. Για χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής 

ανταλλάγματος. 

3. Η διάρκεια της παραχώρησης ξεκινάει από την υπογραφή της παρούσας 

σύμβασης μέχρι τη λήξη της υπ’ αρ. πρωτ. 2/32785/14-06-2022 σύμβασης 

χρησιδανείου μεταξύ της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ρόδου και του 

Δήμου Ρόδου ήτοι 13-06-2032. 

4. Άμεση λύση της παραχώρησης χρήσης και απόδοσης του ακινήτου εφόσον 

ζητηθεί από το Δήμο Ρόδου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ρόδου. 

5. Επιτρέπεται η κατασκευή οποιουδήποτε μη μόνιμου έργου ή κτίσματος, επί του 

παραχωρούμενου ακινήτου εφόσον προηγουμένως υπάρχει σύμφωνη γνώμη 

του Δήμου Ρόδου και ληφθούν οι αναγκαίες άδειες από τις αρμόδιες αρχές. 

Κάθε δε έργο ή εγκατάσταση θα παραμείνει σε όφελος του ακινήτου, χωρίς να 

δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

6. Η ευθύνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που προκαλείται σε 

πρόσωπα ή πράγματα, έχει σχέση, απορρέει και αναφέρεται στη χρήση, 

λειτουργία και συντήρηση του γηπέδου τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας όσο και 

κατά τις λοιπές ώρες, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ. 

7. Ο Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ υποχρεούται να πληρώνει τις δαπάνες του ηλεκτρικού 

ρεύματος και νερού μαζί με τις συνεισπραττόμενες υπέρ τρίτων εισφορές, 

δημοτικούς φόρους όπως αναγράφονται στους λογαριασμούς που στέλνουν οι 

οργανισμοί αυτοί. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει με τον ίδιο τρόπο 

και τα τυχόν τέλη αποχέτευσης ή οποιαδήποτε άλλα τέλη ή επιβαρύνσεις 

επιβληθούν με οποιαδήποτε ονομασία.  

8. Ο Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ οφείλει να μεριμνά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παραχώρησης, για τη διατήρηση της κατοχής του παραχωρημένου ακινήτου και 

να αποκρούει οποιαδήποτε καταπάτηση αυτού.  
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9. Ρητά δηλώνεται ότι ο Δήμος Ρόδου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη (αστική ή 

ποινική) ατυχήματος από τη χρήση του χώρου. Οποιαδήποτε όχληση ή 

πρόβλημα δημιουργείται από την χρήση του χώρου, την ευθύνη φέρει 

αποκλειστικά ο Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ. 

10.Μετά την λήξη της συμβάσεως, το ακίνητο επιστρέφει στον νόμιμο ιδιοκτήτη 

του, εκτός εάν αποφασισθεί η ανανέωση ή παράταση της συμβάσεως. 

11.Οι δραστηριότητες του συλλόγου δε πρέπει να επηρεάζουν με οποιοδήποτε 

τρόπο την εύρυθμη λειτουργία πιθανόν παρακείμενων δραστηριοτήτων. 

12.Η δωρεάν χρήση του γηπέδου από τον Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ συντελείται 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Συλλόγου, προκειμένου να 

υποστηριχθεί αποτελεσματικά το έργο του. 

13.Ο Σύλλογος υποχρεούται να αναλάβει τη συντήρηση και την καθαριότητα του 

παραχωρούμενου χώρου. 

14.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, με σκοπό να εξασφαλίσει 

την απαραίτητη συναίνεση. Επίσης, ο Σύλλογος αποδέχεται οιεσδήποτε 

παρεμβάσεις στο γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο του εφόσον 

αποφασιστούν από τη Δημοτική Αρχή. 

15.Δικαίωμα ελεύθερης και δωρεάν χρήσης του γηπέδου θα υπάρχει, με ευθύνη 

και επιτήρηση του Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ, κατόπιν συμφωνίας με την Ιερά 

Μητρόπολη Ρόδου, όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 2/40242/11-07-2022 

αίτηση της προέδρου του συλλόγου κας Ζαμπετούλας Αναστασίας, κάθε 

Πέμπτη από τις 21:30 έως τις 23:00 

16.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. 

17.Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος μόνον εγγράφως μπορεί να γίνει. 

 

Η παρούσα σύμβαση παραχώρησης χρήσης αποτελείται από δεκαεπτά (17) 
όρους, συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται (ακολουθούν 

υπογραφές από τους συμβαλλόμενους). 
                                               
                                          

                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                       

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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