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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  2/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:13/2-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 865/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  2 Αυγούστου  2018 ημέρα Πέμπτη 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. 
2/46631/27.7.2018 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   

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.  ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  
 

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
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Δημοτικός Σύμβουλος 
 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-
Αντιδήμαρχος 
 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

 

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

3. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

  

 

 
Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. 
Θ.Παπαγεωργίου και Δ.Σαλαμαστράκης 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου απεχώρησε  από τη Συνεδρίαση 

μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος  με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 
Θ Ε Μ Α  10o:  Αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης και 
προώθησης καταδυτικού τουρισμού στο Δήμο Ρόδου με 
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σκοπό τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων» αρ.πρωτ. 
2/46475/2018   
 
Ο Δήμαρχος κ. Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/46475/2018 εισήγηση, η οποία 
έχει ως εξής:  

 
Ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί μια υποκατηγορία του αθλητικού 

τουρισμού. Η μορφή αυτή τουρισμού αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Το πιο πρόσφατο νομοθέτημα που αφορά την 

καταδυτική δραστηριότητα εκδόθηκε το 2014. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται 

για το Νόμο 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/2-10-2014). Το άρθρο 10 του Νόμου 

αυτού αντικαθιστά το άρθρο 13 του Νόμου 3409/2005 και ορίζει τις 

διαδικασίες, τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις δημιουργίας 

Καταδυτικών Πάρκων (ΚΠ) στην ελληνική επικράτεια. 

 

Η δημιουργία καταδυτικών πάρκων αναμένεται να έχει σημαντικά 

οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τον Δήμο Ρόδου. Η ένταξη του 

καταδυτικού τουρισμού στο τουριστικό προϊόν αναμένεται να προσελκύσει 

πλήθος νέων επισκεπτών, αυξάνοντας την τουριστική κίνηση στο σύνολο 

της Ρόδου. Επιπλέον σημαντικά αναμένεται να είναι και τα περιβαλλοντικά 

οφέλη, καθώς η δημιουργία και η λειτουργία καταδυτικού πάρκου διέπεται 

από ένα σύνολο επιτρεπόμενων και μη ενεργειών που συμβάλλουν 

καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Πιο συγκεκριμένα εντός της οριοθετημένης περιοχής των καταδυτικών 

πάρκων απαγορεύεται: 

• η αγκυροβολία 

• κάθε μορφή αλιείας, της υποβρύχιας συμπεριλαμβανόμενης, 

• η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της, 

• κάθε αθλητική ή άλλη θαλάσσια δραστηριότητα, 

• κάθε δραστηριότητα που παρακωλύει τις καταδύσεις ή τις πράξεις 

διαχείρισης του Πάρκου. 

 

Μέσω της αξιολόγησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης του καταδυτικού 

τουρισμού  θα αναλυθεί ο ρόλος του Δήμου για την αποτελεσματική 

προώθηση και προβολή του καταδυτικού τουρισμού στην ευρύτερη 
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περιοχή, με στόχο τον εμπλουτισμό του προσφερόμενο τουριστικού 

προϊόντος και την περαιτέρω επέκταση της τουριστικής περιόδου. 

Τέλος και σημαντικότερο ο Δήμος θα έχει τον σημαντικό ρόλο της 

διεκδίκησης έναντι του ΥΠΑΠΕΝ, της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου 

σχετικά με την χωροθέτηση των καταδυτικών πάρκων, ώστε να επιτραπεί η 

χωροθέτηση τους σε μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση και ως φυσική συνέπεια 

αυτού να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός τους. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω αλλά και αξιολογώντας την σκοπιμότητα 

της παρούσας κατάστασης για τον Δήμο Ρόδου πρέπει να γίνει προέκταση 

όλων των δεδομένων για την δημιουργία καταδυτικών πάρκων.  

Προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος στην δημιουργία και λειτουργία του 

πρώτου δικτύου καταδυτικών πάρκων στην Ρόδο, χρειάζεται να 

υποβοηθηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες μας στις ακόλουθες ενέργειες: 

α) Αποτύπωση - αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικού 

τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρόδου και ειδικότερα, οι 

εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν αφορούν τα κάτωθι: 

• Πλαίσιο Αναπτυξιακού μοντέλου για το σχεδιασμό καταδυτικού πάρκου 

– Διερεύνηση και καταγραφή νομοθετικού πλαισίου. 

• Περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής 

του Δήμου Ρόδου, έλεγχος και αξιολόγηση παραμέτρων επηρεασμού 

για τον σχεδιασμό καταδυτικών πάρκων.  

• Περιγραφή υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναπτυξιακών δομών 

στην περιοχή, όπως ζώνες αποκλεισμού από ενάλιους αρχαιολογικούς 

χώρους, προτεινόμενες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης 

υδατοκαλλιεργειών κλπ. 

• Αποτύπωση – παρουσίαση των απαιτούμενων τεχνικών, διοικητικών και 

περιβαλλοντικών υποδομών.  

β) Την συλλογή ειδικών στοιχείων τεκμηρίωσης για την ευρύτερη περιοχή 

του δήμου Ρόδου, οι εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν 

αφορούν τα κάτωθι: 

• Έλεγχος συμβατότητας με θεσμοθετημένες χωροταξικές δεσμεύσεις  

• Έλεγχος συμβατότητας με τυχόν περιορισμούς και επιβαλλόμενες 

απαγορεύσεις που τίθενται από τη νομοθεσία 

• Έλεγχος αποστάσεων από μη συμβατές χρήσεις γης.  
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Oι όροι και οι προϋποθέσεις για την σύσταση και λειτουργία των 

καταδυτικών πάρκων είναι ιδιαίτεροι και ως νέος θεσμός κρίνεται αναγκαία 

η απόκτηση τεχνογνωσίας των στελεχών μας σε αυτό, από τη συνεργασία 

μας με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στις 

20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Το τελικό ποσό 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε 24.800 ευρώ. 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  

1) Τον τρόπο εκτέλεσης της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «παροχή 

γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση δυνατοτήτων 

ανάπτυξης και προώθησης καταδυτικού τουρισμού στο Δήμο Ρόδου με 

σκοπό τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων» με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με το αρ. 118 

του Ν.4412/2016, δεδομένου ότι:  

α) η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1.9.β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147Α/08-08-2016) και 

β) η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση με 20.000,00 € (χωρίς 

ΦΠΑ). 

2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου να προβεί στην υλοποίηση 

όλων των απαραίτητων ενεργειών. 

3) Τον ορισμό Επιτροπής παραλαβής-καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας 

αποτελούμενη από τους:  

1. ……………………………………………, με αναπληρωτή/τρια 

……………………………………………,  

2. ……………………………………………, με αναπληρωτή/τρια 

……………………………………………,  

3. ……………………………………………, με αναπληρωτή/τρια 

……………………………………………,  

 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» και  « ΛΑΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ. Ε. Καρίκης και Κ. Πότσος αντίστοιχα, οι Ανεξάρτητοι 
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Δ.Σ. κ.κ. Α. Παπουράς και Ι. Περδίκης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ. 
Δράκος, Ι. Γιαννακάκης, Ε. Ατσίδη, Μ. Καραγιάννη, Α. Κωνσταντίνου, Σ. 
Καλαθενός, Δ. Μουτάφης και Στ. Παρδαλός απουσίαζαν από τη συζήτηση 
και λήψη απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, 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 τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «παροχή 
γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση 
δυνατοτήτων ανάπτυξης και προώθησης καταδυτικού τουρισμού στο 
Δήμο Ρόδου με σκοπό τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων» με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, 
σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/2016, δεδομένου ότι:  

 

α) η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1.9.β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α/08-08-2016) και 

β) η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση με 20.000,00 € (χωρίς 
ΦΠΑ). 

 
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου να προβεί στην υλοποίηση 

όλων των απαραίτητων ενεργειών . 
 

3. Τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής –καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας 
αποτελούμενη από τους παρακάτω: 

 
Τακτικά Μέλη 
α)Κολεζάκη Μαρία του Νικολάου Π.Ε. Περιβαλλοντολόγων 
β)Μωραϊτου Παρασκευή του Αθανασίου Π.Ε. Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών 
γ)Σταματιάδη Ποθητό του Ιωάννη Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών  
 
Αναπληρωματικά Μέλη  
α)Σέρβου Βεατρίκη του Αθανασίου Π.Ε. Οικονομολόγων 
β)Λιαμή Μιχαήλ του Σοφοκλή Δ.Ε. Διοικητικού 
γ)Βαϊλάκη Άννα του Γεωργίου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού                 
                                    

                                  ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
  
                                 
                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    


