
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 
 

Της από  26/4/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017    Αριθ. Απόφασης: 321/2017 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  26 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 
19.00 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. 2/28844/21-4- 
2017 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), 
και  95,  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 29. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

34.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 



 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

39. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

  

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -
Αντιδήμαρχος  

5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  

 
2. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

6.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  7. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος  
 

4. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντπρόεδρος   8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ   
 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Ισιδώρου κ.Στέλιος Βονάκης 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
εννέα (39),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 4.5 και 9.1. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν 
μετά το θέμα της Ενημέρωσης. 
 
Θ Ε Μ Α 4.9 : Έγκριση Μελέτης « ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΗΠΟΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ (πρώην Ήχος και Φώς), 
αρ.πρωτ.2/28690/2017                            
 
 Ο Αντιδήμαρχος κ.Αθ.Κωνσταντίνου εισηγούμενος το θέμα, 
θέτει υπόψη του Σώματος  την αρ.πρωτ.2/28690/2017 εισήγηση της 
Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, η οποία έχει ως 
ακολούθως: 



 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την  απόφαση 234/2014 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία 
εγκρίθηκε με την 59699/2014 του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την  κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ»  για τον φορέα διαχείρισης του Οπτικοακουστικού Θεάματος 
στον Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας Ρίμινι Ρόδου (πρώην Ήχος και 
φώς) 

2. Το από 28-01 -2016 Προσύμφωνο  Σύμβασης Παραχώρησης 
μεταξύ του  Δήμου Ρόδου και της  «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΑΝΟΥ 
ΑΕΒΕ» 

3. Την υπ΄ αριθμό  ΥΠΠΟ /ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/48764/2052/28-5-
2009(ΦΕΚ 277/ΑΑΠ/15-06-2009) «Οριοθέτηση της Μεσαιωνικής 
Πόλης Ρόδου ως αρχαιολογικού χώρου» 

4. Την με ΑΔΑ 6ΝΩΧ4653Π4-8Χ3 και αρ. πρ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/431819/259363/8915/3073/23-
12-2016 Απόφαση έγκρισης της μελέτης διαμόρφωσης και χρήσης 
του «Δημοτικού Ανθόκηπου πλατείας Ρίμινι (πρώην Ήχος και Φώς)» 
εντός του αρχαιολογικού χώρου της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, 
Δήμου Ρόδου 

5. Την από 10-03-2017  θεώρηση των σχεδίων από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου  της μελέτης διαμόρφωσης και χρήσης 
του «Δημοτικού Ανθόκηπου πλατείας Ρίμινι (πρώην Ήχος και Φώς)» 
εντός του αρχαιολογικού χώρου της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, 
Δήμου Ρόδου 

6. Την θεωρημένη  ( από τα παραπάνω 4 και 5 σχετικά ) Τεχνική 
Έκθεση των Επεμβάσεων. 

 
Σύμφωνα με την παραπάνω Τεχνική Έκθεση η οποία επισυνάπτεται στην 
παρούσα εισήγηση σε αρχείο : 
Η λογική της αναβίωσης του κήπου, έχει όλα τα συστατικά που 
χαρακτηρίζουν ένα θεματικό πάρκο. Εδώ πρόκειται για θεματικό 
πάρκο με συγκεκριμένη κεντρική ιδέα και συγκεκριμένο 
χαρακτήρα, καθώς ,επιχειρείται  η αφήγηση της ιστορίας του τόπου 
με τρόπο σύγχρονο αλλά κυρίως διαδραστικά βιωματικό. Οι 
παρεμβάσεις που περιγράφονται στην συνημμένη τεχνική έκθεση   
αφορούν και στην συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που τίθενται  
από το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των 
θεματικών πάρκων. ( 16793/23.02.2009 Κ.Υ.Α. ) 
 

Ο Δήμος  Ρόδου συμφωνεί με την λειτουργία του χώρου ως θεματικού 
πάρκου  σύμφωνα με την  16793/23.02.2009 Κ.Υ.Α.  και θα συνδράμει στις 
ενέργειες που απαιτούνται  για  την έκδοση  «Ειδικού  Σήματος  
Λειτουργίας» ( κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ) 
Αναλυτικά η μελέτη περιγράφεται στην επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση 
και τα θεωρημένα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σχέδια που 
την συνοδεύουν. 
Το χρονοδιάγραμμα που κατατέθηκε προβλέπει υπογραφή σύμβασης τον 
Μάιο του 2017 και ολοκλήρωση των εργασιών τον Μάρτιο του 2018. 
 
 Μετά από τα παραπάνω ζητείται : 



• Η έγκριση της Μελέτης διαμόρφωσης και χρήσης του «Δημοτικού 
Ανθόκηπου πλατείας Ρίμινι (πρώην Ήχος και Φώς)» όπως  
κατατέθηκε. 

• Η σύμφωνη γνώμη του ΔΣ για την λειτουργία του χώρου ως 
θεματικού πάρκου  σύμφωνα με την  16793/23.02.2009 Κ.Υ.Α.  και η 
συνδρομή του στις ενέργειες που απαιτούνται  για  την έκδοση  
«Ειδικού  Σήματος  Λειτουργίας» ( κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ) 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να συμπληρώσουμε λίγο την απόφαση. Επιβάλλονταν να 
είναι ομόφωνη πια γιατί είναι ένα έργο που πρέπει να τρέξει, είδατε το 
ιστορικό εδώ, επειδή το προσύμφωνο προέβλεπε και το Τμήμα Ακίνητης 
Περιουσίας θυμάμαι ότι κάλεσε τους επενδυτές να υπογράψουν μέχρι τις 28 
Μαΐου, γιατί αυτή ήταν η προθεσμία την οριστική σύμβαση.  
Με την απόφαση αυτή είχαμε παρατείνει την ημερομηνία εμείς επειδή 
είχαμε μπλοκάρει στο ΚΑΣ. Αυτή η απόφαση τώρα η μελέτη που εγκρίθηκε 
από εμάς θα επανυποβληθεί στο ΚΑΣ για το οριστικό οκ και ακολούθως θα 
υπογραφεί η οριστική σύμβαση. 
Άρα να γίνει πρόβλεψη μέσα στην απόφαση ότι παρατείνεται η προθεσμία, 
ότι δίδεται η προθεσμία στον ανάδοχο να υπογράψει την οριστική σύμβαση 
και να πούμε 10 ή 20 μέρες αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά, 20 μέρες 
μετά την έγκρισή του από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της μελέτης 
που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο για να μην έχουμε θέματα με την 
προθεσμία της υπογραφής του.  
Είκοσι μέρες μετά την έγκριση από το ΚΑΣ αφού προσκομίσει τα 
προβλεπόμενα έγραφα. Αναφέρομαι σε εγγυητικές, ασφαλιστήρια και ότι 
είναι αυτά που προβλέπονται. 
Και να πω εδώ Πρόεδρε ότι εικάζω ότι εφόσον πάει τώρα στο Ελεγκτικό στις 
αρχές του μήνα μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει εγκριθεί, τον Ιούνιο το 
εικοσαήμερο να προχωρήσουν. 
Από την ενημέρωση που έχω η ανάδοχος εταιρία θα ξεκινήσει άμεσα 
εργασίες που δεν δημιουργούν πρόβλημα στο κυκλοφοριακό μέσα στο 
καλοκαίρι και μετά θα αρχίσει με εντατικούς ρυθμούς από τον Οκτώβρη στο 
«Ήχος και Φως».  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της πραράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

κ.Χ.Χατζηευθυμίου, ο  Γραμματέας του Δ.Σ κ.Α.Γιαννικουρής και οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Περδίκης, Ε.Παναή, Π.Τοκούζης, 

Στ.Δράκος, Μιχ.Δράκος και Α.Παπουράς ήταν απόντες από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, την πρόταση του Δημάρχου κ.Φ.Χατζηδιάκου για την 
παράταση της προθεσμίας υπογραφής της οριστικής σύμβασης κατά 
είκοσι ημέρες, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος, 

 
 
 
 



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη Μελέτη διαμόρφωσης και χρήσης του «Δημοτικού 
Ανθόκηπου πλατείας Ρίμινι (πρώην Ήχος και Φώς)» όπως  
κατατέθηκε. 

2. Παρέχει την σύμφωνη γνώμη του  για την λειτουργία του 
χώρου ως θεματικού πάρκου  σύμφωνα με την  
16793/23.02.2009 Κ.Υ.Α.  και η συνδρομή του στις ενέργειες που 
απαιτούνται  για  την έκδοση  «Ειδικού  Σήματος  
Λειτουργίας» ( κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ) 

3. Eγκρίνει την παράταση κατά (20) είκοσι ημέρες  της 
προθεσμίας   υπογραφής της οριστικής σύμβασης 
παραχώρησης του από 28/1/2016 υπογεγραμμένου 
προσυμφώνου της σύμβασης παραχώρησης. 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


