
 
 

 
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: 328/2017 

 
 

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 7.2: Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και εκτύπωσης 
τουριστικών εντύπων, αρ. πρωτ. 2/24701/2017  

 

Η Αντιδήμαρχος κ. Μ. Χατζηλαζάρου εισηγούμενη το θέμα θέτει 
υπόψη του σώματος την  αρ. πρωτ. 2/24701/03-04-2017 εισήγηση 
της Δ/νσης Τουρισμού, η οποία έχει ως εξής: 



Προκειμένου η Διεύθυνση Τουρισμού να προμηθευτεί έντυπα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την προώθηση και προβολή της Ρόδου ως τουριστικού 
προορισμού, κυρίως στις εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά 
και σε άλλες δράσεις προώθησης και προβολής του νησιού ως τουριστικού 
προορισμού, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την προμήθεια εντύπων – 
τευχών με πρόχειρο διαγωνισμό. 
 
Η χρηματοδότηση θα είναι από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον 
Κ.Α.10/6615.0001.0001 με τίτλο Εκτυπώσεις – Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τουριστικών εντύπων είναι 
οι εξής: 
 
Θα παραχθούν σε 55.000 τεύχη 28 σελίδων, διάστασης 21x21cm. 
Εσωτερικά θα υπάρχουν 24 σελίδες από χαρτί velvet 170gr/m2. Το 
εξώφυλλο θα είναι ενιαίο 4σέλιδο από χαρτί velvet 300gr/m2. Η συρραφή 
θα γίνει με καρφίτσα. Επιπλέον στο εξώφυλλο θα εφαρμοστεί τοπικά 
βινύλιο σε λογότυπα. 
 
Η γραφιστική επιμέλεια αλλαγών του δημιουργικού θα γίνει από τον 
ανάδοχο λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τουρισμού του 
Δήμου Ρόδου.  
 
Το δημιουργικό θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο από την Υπηρεσία live μέσω 
υπηρεσιών cloud sharing.  
 
Η οριστική μακέτα θα παραδοθεί στην Υπηρεσία σε μορφή της επιλογής της 
για εύκολη παρουσίαση και χρήση όπως και στην μορφή παραγωγής 
τυπογραφείου για δυνατότητα άμεσης επανεκτύπωσης. 
 
Το έντυπο θα δημιουργηθεί σε 13 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Τσέχικα, Εβραϊκά, Τούρκικα, Ισπανικά, 
Ολλανδικά, Πολωνικά και Σουηδικά. Την ευθύνη για τη μετάφραση του 
εντύπου στη γαλλική, γερμανική, ιταλική, ρώσικη, τσέχικα, εβραϊκή, 
τούρκικη, ισπανική, ολλανδική, πολωνική και σουηδική γλώσσα θα έχει η 
ανάδοχος εταιρία με μεταφραστές πιστοποιημένους από το Υπουργείο 
Εξωτερικών. 
 
Την ευθύνη για τις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν για το 
δημιουργικό του εντύπου θα έχει η ανάδοχος εταιρία. 
 
Επίσης η ανάδοχος εταιρία οφείλει να μεριμνήσει για τη διαδικασία έγκρισης 
του ως άνω εντύπου από το Υπουργείο Τουρισμού (σήμα «Greece»). 
 
Σημειώνεται ότι ο μειοδότης ουδέν δικαίωμα θα έχει επί του εκτυπωτέου 
υλικού και δεν θα δικαιούται να εμπορεύεται τούτο για λογαριασμό του, 
οπότε και διαφορετικά θα υπόκειται στις συνέπειες του Νόμου επί 
κλεψιτυπία. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Δήμο. 
 
                                                                      
 
 



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

αποφασίσει σχετικά. 

 

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Χ. 

Χατζηευθυμίου, ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ.  Μ.Δράκος, Ι. Περδίκης, Α. Παπουράς, Σ. Δράκος, Π. 

Τοκούζης και Ε. Παναή απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος.   

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση, 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 

 
 
 Εγκρίνει την προμήθεια και εκτύπωση τουριστικών εντύπων με 
πρόχειρο διαγωνισμό, που θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση 
και προβολή της Ρόδου ως τουριστικού προορισμού, κυρίως στις 
εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και σε άλλες δράσεις 
προώθησης και προβολής του νησιού ως τουριστικού προορισμού.  
Η χρηματοδότηση θα είναι από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον 
Κ.Α.10/6615.0001.0001 με τίτλο Εκτυπώσεις – Εκδόσεις - 
Βιβλιοδετήσεις. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τουριστικών εντύπων 
είναι οι εξής: 
Θα παραχθούν σε 55.000 τεύχη 28 σελίδων, διάστασης 21x21cm. 
Εσωτερικά θα υπάρχουν 24 σελίδες από χαρτί velvet 170gr/m2. Το 
εξώφυλλο θα είναι ενιαίο 4σέλιδο από χαρτί velvet 300gr/m2. Η 
συρραφή θα γίνει με καρφίτσα. Επιπλέον στο εξώφυλλο θα 
εφαρμοστεί τοπικά βινύλιο σε λογότυπα. 
Η γραφιστική επιμέλεια αλλαγών του δημιουργικού θα γίνει από τον 
ανάδοχο λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις της Διεύθυνσης 
Τουρισμού του Δήμου Ρόδου.  
 
Το δημιουργικό θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο από την Υπηρεσία live 
μέσω υπηρεσιών cloud sharing.  
 
Η οριστική μακέτα θα παραδοθεί στην Υπηρεσία σε μορφή της 
επιλογής της για εύκολη παρουσίαση και χρήση όπως και στην μορφή 
παραγωγής τυπογραφείου για δυνατότητα άμεσης επανεκτύπωσης. 
 
Το έντυπο θα δημιουργηθεί σε 13 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Τσέχικα, Εβραϊκά, Τούρκικα, 
Ισπανικά, Ολλανδικά, Πολωνικά και Σουηδικά. Την ευθύνη για τη 
μετάφραση του εντύπου στη γαλλική, γερμανική, ιταλική, ρώσικη, 



τσέχικα, εβραϊκή, τούρκικη, ισπανική, ολλανδική, πολωνική και 
σουηδική γλώσσα θα έχει η ανάδοχος εταιρία με μεταφραστές 
πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών. 
 
Την ευθύνη για τις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν για το 
δημιουργικό του εντύπου θα έχει η ανάδοχος εταιρία. 
 
Επίσης η ανάδοχος εταιρία οφείλει να μεριμνήσει για τη διαδικασία 
έγκρισης του ως άνω εντύπου από το Υπουργείο Τουρισμού (σήμα 
«Greece»). 
 
Σημειώνεται ότι ο μειοδότης ουδέν δικαίωμα θα έχει επί του 
εκτυπωτέου υλικού και δεν θα δικαιούται να εμπορεύεται τούτο για 
λογαριασμό του, οπότε και διαφορετικά θα υπόκειται στις συνέπειες 
του Νόμου επί κλεψιτυπία. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον 
Δήμο. 
 
                                                                      
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


