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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61301, 22413 61339  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 38
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 18
ης 

Νοεμβρίου 2022 

Αριθμός Απόφασης 818/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 59
ο
  

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 

(ΟΔΑΠ) για το Έργο: «Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 

2559/11-11-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και 

ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με 

την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή 

μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 74 του 

Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 και 02 του Ν.4623/2019, τις 

διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 

του Νόμου 4954/2022 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) 

«Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση 

με αριθμ. πρωτ.: 2/75156/13-11-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-

2022 και αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου  ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη και 

ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01.  Καμπουράκης  Β. Αντώνης   
01. Κιαχαγια-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

(δικαιολογημένη) 

02. Καρίκης Ευστράτιος  02. Παλαιολόγου Μιχαήλ (δικαιολογημένος) 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.   Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07. Σπυρόπουλος Σπυρίδων (ο οποίος αντικατέστησε   

το τακτικό μέλος της πλειοψηφίας, την κ. Κιαχαγια-

Μαγιόγλου Τσαμπίκα) 
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08.  Γιαννάς Νικόλαος  

09.  Κορωναίος Ιωάννης  

10.  Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος      

παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Κυριακής Νικολαίδου, της Γραμματέας της 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, της υπαλλήλου της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χαραλάμπους Άννας, καθώς επίσης και του Αντιδημάρχου Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Δράκου 

Στέφανου. 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης επί συνόλου πενήντα εννέα (59) και δύο (02) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψην των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 2559/11-11-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων, η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του 

ν.3852/2010, όπως ισχύει, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για το Έργο: 

«Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου». 

Λαμβάνοντας υπόψιν την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

2. Τον ν.4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), 

3. Το άρθρο 21 του ν.4690/2020 (Α’ 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών 

συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της  κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

5. Τις διατάξεις του ν.4858/2021 "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 

γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς" (Α’ 220), 

6. Το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ΄ του ν.1256/1982, (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την 

καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό 

Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

7. Τα άρθρα 75-80 του ν.4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις” (Α’ 184), 

8. Τον ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,  

9. Τον ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. Τον ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11. Το άρθρο 81 του ν.1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’ 122), όπως ισχύει σήμερα, 

12.  Τον ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 

13.  Του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

14.  Το π.δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Α’ 39), 
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15.  Την με αρ. 23084/737/25-8-1948 Υ.Α. (ΕΓΔΔ 10/23-9-1948), με την οποία κηρύχθηκαν ως ιστορικά, 

διατηρητέα μνημεία τα μεσαιωνικά και νεότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της πόλεως Ρόδου, 

16. Την με αρ. 94262/5720/28-12-1959 Απόφαση κήρυξης της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, ως ιστορικού 

διατηρητέου μνημείου (ΦΕΚ 24/Β/22.01.1960), 

17. Την εγγραφή της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

(Απόφαση UNESCO: 12COMXIV.A/1988), 

18. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/ΚΗΡ/31095/942 π.έ. Χαρακτηρισμός της τάφρου των μεσαιωνικών 

οχυρώσεων της Ρόδου ως αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 1093/Β/21.08.2001). 

19. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/48764/2052/28.05.2009 Απόφαση οριοθέτησης της 

Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου ως αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ ΑΑΠ 277/15.06.2009), 

20. Την από Σεπτεμβρίου του 1984 (ν.1416/1984) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των τότε Υπουργείου 

Πολιτισμού, Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και Δήμου Ροδίων με εικοσαετή διάρκεια 

και αντικείμενο τη σύνταξη μελετών συντήρησης, προστασίας και ανάπτυξης της μνημειακής ζώνης της 

Μεσαιωνικής πόλης, 

21. Την από Οκτωβρίου 1985, σύσταση γραφείου συντήρησης και αποκατάστασης Μεσαιωνικής πόλης, 

22. Τη δημιουργία το 1990, με τη ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του τότε Δήμου 

Ροδίων, της Διεύθυνσης Προστασίας Μεσαιωνικής πόλης και Αρχαιολογικών Χώρων, η οποία ήταν υπεύθυνη 

για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία περιλάμβανε έργα κατοικίας, κτηρίων, οχυρώσεων, 

διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων κ.α.  

23. Την από τον Ιούνιο του 1989, νέα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του 

Τ.Α.Π.Α. και του τότε Δήμου Ροδίων με διεύρυνση του προγράμματος δράσης,  

24. Την ιστορική πρόθεση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

Γεώργιου Χατζημάρκου, του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών 

Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου Δρ. Στέφανου Ι. Δράκου, της προέδρου του Οργανισμού 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων Νικολέτας Διβάρη-Βαλάκου, συνεργατών αυτών και 

υπηρεσιακών, για τη σύνταξη και υλοποίηση νέας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του 

άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, με τίτλο: «Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου», 

με αρχική χρονική διάρκεια δέκα (10) ετών και συμπερίληψη μελετών, έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, 

25. Την υπ’ αρ. 554382/11.11.2022 σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν 

νομικού ελέγχου, για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του 

ν.3852/2010, όπως ισχύει, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για το έργο 

«Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» και 

26. Τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου 

Ρόδου και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, όπως αναλυτικά αναγράφονται 

στο Παράρτημα 3 της Προγραμματικής Σύμβασης,  

Η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος,  

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Ν  Τ  Α  Ι 

1. Την έγκριση του σχεδίου, των παραρτημάτων και των συνημμένων (προγραμματική σύμβαση, 

προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα), ως αναπόσπαστα μέρη, της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 

Ανάπτυξης του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, για υπογραφή μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Οργανισμού Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων με τίτλο: «Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» κατόπιν 

νομικού ελέγχου που συνοδεύει την υπ’ αρ. 554382/11.11.2022 σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού που εστάλη στο Δήμο Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων και 

2. Την εξουσιοδότηση υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης και όλων των σχετικών εγγράφων από 

τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου.  
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Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2559/11-11-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου. 

 Την προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του ν.3852/2010, τα 

παραρτήματα και τα ανωτέρω συνημμένα (προγραμματική σύμβαση, προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα), 

ως αναπόσπαστα μέρη. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του 

ν.3852/2010, τα παραρτήματα και τα κατωτέρω συνημμένα (προγραμματική σύμβαση, προϋπολογισμός, 

χρονοδιάγραμμα), ως αναπόσπαστα μέρη,  όπως ισχύει, για υπογραφή μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Οργανισμού Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων με τίτλο: «Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» κατόπιν 

νομικού ελέγχου που συνοδεύει την υπ’ αρ. 554382/11.11.2022 σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού που εστάλη στο Δήμο Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, όπως 

περιγράφεται κατωτέρω. 

Β) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και όλων των σχετικών εγγράφων ο 

Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκη, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
του άρθρου 100 του N.3852/2010 όπως ισχύει 

 

Μεταξύ 

του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
του 

Δήμου Ρόδου 

και του 

Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) 

 

Για το έργο: 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

 

 

Στη Αθήνα σήμερα, την ………, ημέρα …………...................... του μηνός 

................................................................ έτους 2022, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη,  

2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, 

κ. Γεώργιο Χατζημάρκο,  

3. Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Ρόδου, κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και 

4. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ), νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικολέτα Διβάρη-Βαλάκου,  
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Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως 

αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

2. Τον ν.4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), 

3. Το άρθρο 21 του ν.4690/2020 (Α’ 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών 

συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της  κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

5. Τις διατάξεις του ν.4858/2021 "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 

γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς" (Α’ 220), 

6. Το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ΄ του ν.1256/1982, (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την 

καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό 

Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

7. Τα άρθρα 75-80 του ν.4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α’ 184), 

8. Τον ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4, 

9. Τον ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. Τον ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11.   Το άρθρο 81 του ν.1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’ 122), όπως ισχύει σήμερα, 

12. Τον ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 

13. Του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

14. Τον ν. 4761/2020 (A' 248) «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και 

μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος 

Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις», 

15. το π.δ. 7/18-01-2013 (Α΄26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών», 

16. το π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού», 

17.  το π.δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

18. το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών»,   

19. το π.δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Α’ 39), 

20. Το π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

21. Την απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη με την οποία ορίζεται αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος ο Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και 

Υπηρεσίας Δόμησης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου», 
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22. Την με αρ. …….......................... απόφαση ορισμού του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ, 

23. Την με αρ. 23084/737/25-8-1948 Υ.Α. (ΕΓΔΔ 10/23-9-1948), με την οποία κηρύχθηκαν ως ιστορικά, 

διατηρητέα μνημεία τα μεσαιωνικά και νεότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της πόλεως Ρόδου, 

24. Την με αρ. 94262/5720/28-12-1959 Απόφαση κήρυξης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, ως ιστορικού 

διατηρητέου μνημείου (ΦΕΚ 24/Β/22.01.1960), 

25. Την εγγραφή της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

(Απόφαση UNESCO: 12COMXIV.A/1988), 

26. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/ΚΗΡ/31095/942 π.έ. Χαρακτηρισμός της τάφρου των μεσαιωνικών 

οχυρώσεων της Ρόδου ως αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 1093/Β/21.08.2001). 

27. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/48764/2052/28.05.2009 Απόφαση οριοθέτησης της 

Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου ως αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ ΑΑΠ 277/15.06.2009), 

28. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΔΑΒΜΜ/58603π.έ./2686π.έ./18-4-2003 έγκριση μελέτης και εκτέλεσης 

επειγουσών εργασιών αποκατάστασης Χαμζά Μπέη στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, 

29.  Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/22036/1324π.έ./11-3-2004 έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών 

αποκατάστασης Τεμένους Μεχμέτ Αγά στην οδό Σωκράτους στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, 

30. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/19063/626/29-8-2005 έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών 

αποκατάστασης του συγκροτήματος της Αγίας Κυριακής Ρόδου και δευτερευόντων κτισμάτων στον 

περιβάλλοντα χώρο, 

31. Την υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ 326509/09.07.2021 (ΑΔΑ: 9ΛΨΓ4653Π4-ΨΗΖ) έγκριση της μελέτης για το έργο του 

Δήμου Ρόδου: «Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής 

πόλης νήσου Ρόδου», 

32. Την υπ. αρ. 167655/14.04.2022 έγκριση της μελέτης για το έργο του Δήμου Ρόδου: «Άμεσα μέτρα 

προστασίας και άρσης ετοιμορροπίας σε Μεσαιωνική πόλη και Ρόδο», 

33. Την υπ. αρ. ΥΠΟΙΚ/41046/28-03-2022 Απόφαση Ένταξης του έργου «Αποκατάσταση του Οθωμανικού 

Αρχοντικού Χασάν Μπέη στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5162226 στο Ταμείο 

Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: 9Ξ3ΨΗ-ΑΒΣ), η υπ. αρ. 44948/29-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΩΕ46ΜΤΛΡ-ΙΘΨ) 

Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της πράξης με ΚΕ 2022ΤΑ01400034 5162226 

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, ΣΑΤΕ 014 και η συνακόλουθη Υπουργική Απόφαση υπ. 

αρ. ΥΠΠΟΑ 150663/12/05/2022 (ΑΔΑ: 97Β84653Π4-ΓΑΙ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με 

αυτεπιστασία του υποέργου 1 «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέη στη μεσαιωνική 

πόλη της Ρόδου» του έργου «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέη στη μεσαιωνική πόλη 

της Ρόδου», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5162226 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Δωδεκανήσου, 

34. Την υπ. αρ. ΥΠΟΙΚ/59060 ΕΞ 2022/04-05-2022-03-2022 Απόφαση Ένταξης του έργου «Συντήρηση, 

αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 

5162227 στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: Ψ3ΘΘΗ-ΝΣΚ), η υπ. αρ. 48059/10-05-2022 (ΑΔΑ: 

ΨΑ6Υ46ΜΤΛΡ-ΩΝ9) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της πράξης με ΚΕ 

2022ΤΑ01400062 5162227 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, ΣΑΤΕ 014 και η 

συνακόλουθη Υπουργική Απόφαση υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ 211404/26/05/2022 (ΑΔΑ: 9ΒΣΨ4653Π4-ΥΒΑ) Έγκριση 

εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Τεμένους Ρετζέπ Πασά στην 

μεσαιωνική πόλη Ρόδου»  στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5162227, απολογιστικά και με 

αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, 

35. Την υπ. αρ. ΥΠΟΙΚ/59046 ΕΞ 2022/04-05-2022-03-2022 Απόφαση Ένταξης του έργου «Αποκατάσταση 

και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρεΐς στη Ρόδο» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5162228 στο Ταμείο 

Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: Ψ2Β6Η-Κ2Β), η υπ. αρ. 48059/10-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ6Υ46ΜΤΛΡ-

ΩΝ9) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της πράξης με ΚΕ 2022ΤΑ01400059 

5162228 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, ΣΑΤΕ 014 και η συνακόλουθη Υπουργική 

Απόφαση υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ 211429/26/05/2022 (ΑΔΑ: 67ΙΔ4653Π4-Φ3Ε) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 

υποέργου 1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρεΐς στη Ρόδο» του έργου 

«Αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρεΐς στη Ρόδο», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 

5162228, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, 
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36. Την υπ. αρ. ΥΠΟΙΚ/50243 ΕΞ 2022/13-04-2022-03 Απόφαση Ένταξης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριου 

μουσείου στο Μόλο των Μύλων της πόλης της Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5154669 στο Ταμείο Ανάκαμψης & 

Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: 9ΛΒΠΗ-Δ2Ψ), η υπ. αρ. 273417/09-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΙ94653Π4-ΥΞΜ) Απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της πράξης με ΚΕ 2022ΤΑ01400059 5162228 στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, ΣΑΤΕ 014, και οι συνακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις: α) 

υπ. αρ. 252589/04/07/2022 (ΑΔΑ: Π72Υ4653Π4-Χ9Χ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 

«Στερέωση- αποκατάσταση των οχυρωματικών κατασκευών του μόλου των Μύλων» του έργου «Διαμόρφωση 

υπαίθριου μουσείου στο μόλο των Μύλων της πόλης της Ρόδου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και β) υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ 218643/20/09/2022 

(ΑΔΑ: Ψ7Ζ24653Π4-ΨΥΧ) ‘Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Διαμόρφωση και λειτουργικός 

εξοπλισμός του αρχαιολογικού χώρου του μόλου των Μύλων» της πράξης «Διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου 

στο μόλο των Μύλων της πόλης της Ρόδου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Δωδεκανήσου,  

37. Την υπ. αρ. ΥΠΟΙΚ/59058 ΕΞ 2022/04-05-2022 Ορθή επανάληψη στις: 04-05-2022 Απόφαση Ένταξης 

του έργου «Επισκεψιμότητα και προβολή του φρουρίου του Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου» με κωδικό 

ΟΠΣ ΤΑ 5165227 στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: Ψ0ΖΤΗ-ΤΜ3), η υπ. αρ. 48059/10-05-

2022 (ΑΔΑ: ΨΑ6Υ46ΜΤΛΡ-ΩΝ9) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της πράξης 

με ΚΕ 2022ΤΑ01400059 5162228 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, ΣΑΤΕ 014, και οι 

συνακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις: α) υπ. αρ. 236055/29/06/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ4Η4653Π4-ΖΨΡ) Έγκριση 

εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Στερέωση- αποκατάσταση του προμαχώνα D’ Aubusson φρούριο του 

Αγίου Νικολάου» του έργου «Επισκεψιμότητα και προβολή του φρουρίου του Αγίου Νικολάου της πόλης της 

Ρόδου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 

Δωδεκανήσου και β)  υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ 218885/29/06/2022 (ΑΔΑ: 60ΘΚ4653Π4-Ξ7Σ) Έγκριση εκτέλεσης 

εργασιών του υποέργου 2 «Διαμόρφωση- Λειτουργία του επισκέψιμου χώρου του Φρουρίου του Αγίου 

Νικολάου» του έργου «Επισκεψιμότητα και προβολή του φρουρίου του Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου», 

με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165227, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, 

38. Την υπ. αρ. ΥΠΟΙΚ/59065 ΕΞ 2022/04-05-2022-03 Απόφαση Ένταξης του έργου «Αποκατάσταση- 

ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου από το Μόλο του Naillac έως το Μόλο των 

Μύλων» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165232 στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: 6ΜΞΤΗ-Ξ75), η υπ. 

αρ. 48059/10-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ6Υ46ΜΤΛΡ-ΩΝ9) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ένταξης της πράξης με ΚΕ 2022ΤΑ01400059 5162228 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, 

ΣΑΤΕ 014, και οι συνακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις: α) υπ. αρ. 252583/30/06/2022 (ΑΔΑ: 9ΛΙΩ4653Π4-

ΧΜΨ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση των οχυρωματικών 

κατασκευών των επιθαλάσσιων οχυρώσεων» του έργου «Αποκατάσταση – ανάδειξη των επιθαλάσσιων 

οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου από τον μόλο του Naillac έως τον μόλο των Μύλων» απολογιστικά και με 

αυτεπιστασία από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και β) υπ. αρ. 

ΥΠΠΟΑ 218672/29/06/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΥΩ4653Π4-ΑΤΚ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 

«Διαμόρφωση και λειτουργικός εξοπλισμός των αρχαιολογικών χώρων των επιθαλάσσιων οχυρώσεων» της 

πράξης «Αποκατάσταση- ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου από τον μόλο του 

Naillac έως τον μόλο των Μύλων», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5135232, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, 

39. Την υπ. αρ. 130046/28-03-2022 Απόφαση Ένταξης του έργου «Μελέτες Ωρίμανσης για την Αποκατάσταση 

και Επανάχρηση του Καταλανικού Αρχοντικού στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 

5166521) στο ΕΠΑ και η συνακόλουθη Υπουργική Απόφαση υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ 153827/12/05/2022 (ΑΔΑ: 

Ψ0ΠΚ4653Π4-ΚΛ2) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Μελέτες Ωρίμανσης για την Αποκατάσταση 

και Επανάχρηση του Καταλανικού Αρχοντικού στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» του έργου «Μελέτες 

Ωρίμανσης για την Αποκατάσταση και Επανάχρηση του Καταλανικού Αρχοντικού στη Μεσαιωνική πόλη της 

Ρόδου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, 

40. Την υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ 147020/14-04-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΖΕΤ4653Π4-Μ34) 1
η
 

Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/413024/289972/ 4954/1873/05-11-2020 Υ.Α. 

Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Οθωμανικών, Μεσαιωνικών και 

Ρωμαϊκών Μνημείων στη πόλη της Ρόδου», 2019ΣΕ0140007, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου,  

41. Την υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ 120995/03-06-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΧΤΘ4653Π4-ΡΕΟ) Έγκριση πρότασης μεταφοράς 

και εγκατάστασης των εργοταξιακών υποδομών και του μηχανολογικού εξοπλισμού της Εφορείας από τους 

μνημειακούς χώρους των αρχαίων νεωρίων και των κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου σε ελεύθερο 
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γήπεδο στην ΚΜ 622 Γαιών Ρόδου στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου (Μόντε Σμιθ) στην πόλη της Ρόδου, ν. 

Ρόδου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

42. Την υπ. αρ. ................................ Απόφαση Ένταξης του έργου «Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού 

χώρου των αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και 

δημιουργίας υπαίθριας γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου» με 

κωδικό ΟΠΣ ΤΑ ...............  στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: ...................), Απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της πράξης με ΚΕ………… Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, ΣΑΤΕ 014 και η συνακόλουθη Υπουργική Απόφαση υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ ……………… 

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων 

Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και δημιουργίας υπαίθριας 

γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ ……., 

απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, 

43. Την υπ. αρ. ΥΠΟΙΚ/41962 ΕΞ 2022/30-03-2022 Ορθή επανάληψη στις: 30-03-2022 Απόφαση Ένταξης 

του έργου «Αποκατάσταση του νεοκλασσικού σχολείου της  Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του 

περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου Β΄ Φάση» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165211 στο Ταμείο Ανάκαμψης & 

Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: 65ΗΞΗ-Β1Δ), η υπ. αρ. 44948/29-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΩΕ46ΜΤΛΡ-ΙΘΨ) Απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της πράξης με ΚΕ 2022ΤΑ01400040 5165211 στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, ΣΑΤΕ 014, και η συνακόλουθη Υπουργική Απόφαση υπ. αρ. 

229893/20/06/2022 (ΑΔΑ: Ω3ΠΞ4653Π4-ΝΔΩ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Αρχιτεκτονική 

αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου και διαμόρφωση- ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού 

χώρου» του έργου «Αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και 

ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου (Β’ Φάση)» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, 

44. Οι δεσμεύσεις πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αναλυτικά αναγράφονται 

στο Παράρτημα 3 της παρούσης.  

45. Οι δεσμεύσεις πιστώσεων του Δήμου Ρόδου, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα 3 της 

παρούσης.  

46. Οι δεσμεύσεις πιστώσεων του ΟΔΑΠ, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα 3 της παρούσης.  

47. Την υπ’ αρ. …...................... σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη σύναψη 

της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 

48. Το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθ. ……………… Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΟΔΑΠ, που εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ορίζει τα μέλη 

της Επιτροπής Παρακολούθησης, 

49. Την υπ’ αρ. …………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που 

εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 

50. Την υπ. αρ. ………………………… Απόφαση (ΑΔΑ:…………………) της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου, που εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 

51. Την υπ’ αριθμόν ………………... πράξη ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα κάτωθι: 

Προοίμιο - Περιεχόμενα της Σύμβασης 

Η Μεσαιωνική πόλη του Δήμου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποτελεί εξέχον 

μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και έχει εγγραφεί από το έτος 1988 στον Κατάλογο των Μνημείων 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αποτελεί ένα μοναδικό μεσαιωνικό οικιστικό σύνολο, που 

διασώζεται σχεδόν ακέραιο με τις οχυρώσεις, την πολεοδομική οργάνωση, τα δημόσια κτήρια, τους ναούς και 

τις οικίες.  

Το έτος 1993, με την ίδρυση του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (OWHC), ενός διεθνούς μη 

κερδοσκοπικού και μη κυβερνητικού οργανισμού, η Ρόδος συμπεριλήφθηκε σε αυτόν αναδεικνύοντας 

περαιτέρω την εξέχουσα αναγνώριση της Μεσαιωνικής πόλης. 

Από τα τέλη του 7ου αιώνα άρχισε να διαμορφώνεται επάνω στα λείψανα της αρχαίας ιπποδάμειας πόλης της 

Ρόδου που ιδρύθηκε το 408 π.Χ. με βάση ένα άρτιο πολεοδομικό σύστημα, σχεδιασμένο από τον Ιππόδαμο τον 

Μιλήσιο, η βυζαντινή οχυρωμένη πόλη, αρκετά πιο περιορισμένη σε μέγεθος. Η βυζαντινή οχύρωση του 7ου 

αιώνα περιέκλειε την περιοχή που ονομάστηκε από τους Ιππότες "Κολλάκιο". Στις αρχές του 12ου αιώνα το 
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τείχος επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει μια έκταση 175.000 τ.μ. σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Η 

βυζαντινή οχύρωση της Ρόδου (7ος-13ος αι.) χώριζε την πόλη σε τρία μέρη: την ακρόπολη (αργότερα Παλάτι 

του Μεγάλου Μαγίστρου), το Κολλάκιο (άνω πόλη) και το μπούργκο (κάτω πόλη). Τμήματα αυτής της 

οχύρωσης σώζονται σήμερα ενσωματωμένα σε μεταγενέστερα κτίσματα, κυρίως στην περιοχή του Κολλάκιου. 

Αυτή την πόλη κατέκτησαν οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη το 1309 και για δύο περίπου αιώνες, η οχυρωμένη 

μεσαιωνική Ρόδος αποτέλεσε το διοικητικό και πολιτικό κέντρο Ιωαννιτών Ιπποτών. Την περίοδο αυτή η πόλη 

μετατρέπεται σε μία από τις σημαντικότερες πύλες της Ευρώπης προς την Ανατολή. Τα πανίσχυρα τείχη της 

πόλης αντιστάθηκαν ακόμα και στην πολιορκία του Μωάμεθ του Β' του Πορθητή, το 1480. 

Οι Ιωαννίτες Ιππότες επέκτειναν τις οχυρώσεις της πόλης, η οποία τετραπλαστιάστηκε σε μέγεθος σε σχέση με 

τη βυζαντινή και αναπτύχθηκε σε μια ημικυκλική περιοχή έκτασης 420.000 τ.μ. γύρω από το κεντρικό λιμάνι. 

Η κατασκευή των νέων τειχών προσαρμόστηκε σταδιακά στις απαιτήσεις της εποχής, όπως είχαν διαμορφωθεί 

μετά τη γενικευμένη χρήση της πυρίτιδας και των πυροβόλων όπλων. Οι νέες οχυρώσεις όριζαν τρεις γραμμές 

άμυνας, με τελευταίο το φρουριακό συγκρότημα του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μεταξύ αυτού και 

του περιμετρικού τείχους υπήρχε μια ενδιάμεση αμυντική γραμμή, ένα τείχος που διαιρούσε την πόλη σε δύο 

άνισα μέρη. Το βόρειο και μικρότερο τμήμα ονομαζόταν Κολλάκιο και προοριζόταν αποκλειστικά για τις 

δραστηριότητες των μελών του ιπποτικού τάγματος. Κύριος άξονάς του ήταν η οδός Ιπποτών, η οποία 

ξεκινούσε από το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και κατέληγε στην εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου, 

ενώ στις δύο πλευρές του υψώνονταν ορισμένα από τα σπουδαιότερα ιπποτικά κτίσματα, ο Άγιος Ιωάννης του 

Κολλακίου, τα Καταλύματα των Γλωσσών, το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδας, το Νοσοκομείο και οι οικίες των 

αξιωματούχων του τάγματος. Ο υπόλοιπος πληθυσμός κατοικούσε στο Μπούργκο. Την περιοχή αυτή διέσχιζε ο 

φαρδύς δρόμος της Αγοράς που κατέληγε σε δύο πολύ σημαντικά κτήρια της εποχής, την Παναγία του 

Μπούργκου και τον Ξενώνα της Αγίας Αικατερίνης. 

Ορόσημο για την ιστορία της Ρόδου αποτελεί το έτος 1522, όταν ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής κατόρθωσε, 

έπειτα από εξαντλητική για τον πληθυσμό πολιορκία, να συνθηκολογήσει με τους Ιππότες. Το ιπποτικό τάγμα 

υποχρεώθηκε, μετά από εξάμηνη πολιορκίας, να παραδώσει την πόλη στον Σουλεϊμάν και να αποσυρθεί στη 

Μάλτα, αφήνοντας πίσω πλήθος μνημείων, ανεξίτηλα ίχνη της παρουσίας του στο νησί. Ακολούθησε η 

Οθωμανική περίοδος, κατά την οποία οικοδομούνται τζαμιά και λουτρά. Εν συνεχεία, στην περίοδο της 

ιταλικής κατοχής (1912-1948) ξεκινούν τα πρώτα αναστηλωτικά έργα από τη Ιταλική Αρχαιολογική Αποστολή.  

Το 1948, με την ενσωμάτωση της Ρόδου, μαζί με τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου, στο ελληνικό κράτος, 

εκδίδεται η πρώτη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου 

(Ε.Γ.Δ.Δ 10/23.9.48) και ακολουθούν οι κηρύξεις για την προστασία της ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου 

και αρχαιολογικού χώρου. Η μέριμνα του ελληνικού κράτους για την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου 

είναι συνεχής και στις 28 Σεπτεμβρίου έτους 1984, υπογράφηκε η πρώτη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δήμου Ρόδου για τη Μεσαιωνική πόλη διάρκειας είκοσι (20) ετών. 

Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού αξιοποίησε τα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και 

προχώρησε σε ένα ευρύ πρόγραμμα αναστήλωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημειακού πλούτου, 

τόσο της ελληνιστικής πόλης όσο και της βυζαντινής και μεσαιωνικής.  

Δεδομένου ότι:  

I. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ αποτελεί τον θεσμικό φορέα για την 

προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, βάσει του ν. 

4858/2021. Ως αρμόδιος φορέας προστασίας του μνημείου έχει αντικείμενο την αποκάλυψη, καταγραφή και 

τεκμηρίωση των μνημείων μέχρι τη συντήρηση, φύλαξη, ανάδειξη και την ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική 

ζωή. Είναι αρμόδιο για τη μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση οιουδήποτε 

αρχαιολογικού έργου, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων 

των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών που ανήκουν στο κράτος, καθώς και για την εν 

γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων. 

II. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ είναι βασικός πυλώνας αναπτυξιακού προγραμματισμού σε 

περιφερειακό επίπεδο με αρμοδιότητες σχεδίασης, προγραμματισμού, αλλά και υλοποίησης πολιτικών. Φέρει - 

μεταξύ άλλων - αρμοδιότητες προγραμματισμού και ανάπτυξης, φυσικών πόρων και ενέργειας, απασχόλησης, 

εμπορίου και τουρισμού, χωροταξίας και περιβάλλοντος, καθώς και διοικητικής μέριμνας. Αποτελεί μία από τις 

Περιφέρειας της Ελλάδας, που δύναται να υλοποιήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα και 

δράσης που εντάσσονται στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 

σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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III. Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ως θεματοφύλακας της αναπτυξιακής πολιτικής της Ρόδου, σχεδιάζει, 

προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τους μόνιμους κατοίκους της Μεσαιωνικής πόλης, των συνθηκών διαβίωσής τους, αλλά και της συγκράτησης 

και ανάπτυξης του πληθυσμού εντός των τειχών. Μεριμνά για την αύξηση του οφέλους των 

δραστηριοποιούντων στη Μεσαιωνική πόλη, τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

επισκέπτες, καθώς και το σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση μελετών, έργων, υπηρεσιών δράσεων 

κτλ., σε μνημεία ή μνημειακές/ιστορικές περιοχές που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητά του ή/και 

ιδιοκτησίας του, συντάσσει μελέτες, επιβλέπει, εκτελεί και παραλαμβάνει κάθε έργο, όπως κτηριακά, 

ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και υπαίθριου εξοπλισμού της 

Μεσαιωνικής πόλης, κατόπιν έγκρισης των σχετικών μελετών από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. Υλοποιεί 

εν γένει προγράμματα, για τη συνολική και ολοκληρωμένη προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης, στο πλαίσιο των εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών. 

IV. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ), 

σύμφωνα με τον ν.4761/2020 (Α΄ 248), έχει ως στρατηγικούς σκοπούς την αναβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και 

μουσείων, την αύξηση των οικονομικών πόρων που προέρχονται από τις επισκέψεις στους άνω χώρους, την 

παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, καθώς και τη διάθεση 

των οικονομικών πόρων για την υποστήριξη του έργου του ΥΠΠΟΑ. Ο ΟΔΑΠ είναι αρμόδιος για την 

αξιοποίηση ακινήτων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή διαχείριση στο ΥΠΠΟΑ ή στον ίδιο. Η αξιοποίηση 

της ακίνητης περιουσίας γίνεται με σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παροχή 

υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας και την εξασφάλιση εσόδων. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για 

την υλοποίηση του έργου “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ”. 

Άρθρο 1 

Σκοπός της Σύμβασης 

Η παρούσα Προγραμματική “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ” 

στοχεύει: 

α) στη διαρκή, αδιάκοπη και αγαστή συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών με την παράλληλη ανάπτυξη 

ισχυρής και αδιάρρηκτης σύμπραξης μεταξύ τους, η οποία θα συνδράμει στην επιτάχυνση των διαδικασιών 

εκτέλεσης των περιγραφόμενων Μελετών, Έργων, Δράσεων, Υπηρεσιών, κτλ., 

β) στον καθορισμό ενός κοινού, ενιαίου, συνεκτικού πλαισίου δράσης, βάσει του οποίου τίθενται επιμέρους 

στόχοι και καθολικοί σκοποί, οι οποίοι συμφωνείται να υλοποιηθούν, 

γ) στον καθορισμό και προσδιορισμό των μέσων, τρόπων και διαδικασιών υλοποίησης των όσων περιγράφονται 

στην παρούσα, 

δ) στη διάθεση συγκεκριμένων και προδιαγεγραμμένων χρηματικών πόρων που θα εξασφαλίζουν την εκτέλεση 

των Μελετών, Έργων, Δράσεων, Υπηρεσιών κτλ., διασφαλίζοντας την αναπτυξιακή τροχιά της περιοχής, 

ε) στη συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του μνημείου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO,  

ζ) στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και της καινοτόμας ανάπτυξης, με σκοπό την οικονομική της 

ευημερία, τη στήριξη του ενεργού οικισμού της και κυρίως τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, βάσει των 

Διεθνών Συμβάσεων και των προστατευτικών διατάξεων του ν. 4858/2021. 

Οι επιμέρους στόχοι και σκοποί της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αναλύονται στο «Άρθρο 2- 

Αντικείμενο της Σύμβασης», στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι Μελέτες, τα Έργα, οι Δράσεις, οι 

Υπηρεσίες κτλ., που θα υλοποιηθούν στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Το Προοίμιο και τα Περιεχόμενα της Σύμβασης. 

2. Το Σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 1). 

3. Το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 2). 

4. Διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 3). 
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5.  Ποσά και Πόροι χρηματοδότησης (άρθρο 4). 

6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλόμενων (άρθρο 5). 

7.  Όργανα Παρακολούθησης της Σύμβασης, Λειτουργία και Αρμοδιότητές τους (άρθρο 6). 

8. Τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 7). 

9. Αντισυμβατική συμπεριφορά και ρήτρες (άρθρο 8). 

10. Επίλυση διαφορών (άρθρο 9). 

11. Ειδικοί όροι (άρθρο 10). 

12. Μεταφορά/ απασχόληση προσωπικού - χρήση υποδομών (άρθρο 11). 

13. Τελικές διατάξεις (άρθρο 12). 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής αποτελεί η υλοποίηση των ακολούθων: 

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

1. Μελέτη: «Αναθεώρηση Κανονιστικών Διατάξεων Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου».  

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στη σύνταξη νέας κανονιστικής για τη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, που 

περιλαμβάνει κανόνες ευπρεπούς χρήσης ακινήτων, κοινοχρήστων χώρων, μέτρα κυρώσεων και 

επιβραβεύσεων, όρους λειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων και ΚΥΕ, διαφημιστικές πινακίδες, αστικός 

εξοπλισμός, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σκίαστρα, προθήκες καταστημάτων, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κτλ. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: Η Σύνταξη της Μελέτης θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και 

Μνημείων σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑ Δωδεκανήσου.  

Η ανωτέρω μελέτη θα εκπονηθεί από τον Δήμο Ρόδου σε στενή συνεργασία με την ΕΦΑ Δωδεκανήσου και θα 

κατατεθεί για έλεγχο και έγκριση από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

2. Μελέτη: «Πολεοδομική Μελέτη Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου (Β΄ Φάση)». 

Αντικείμενο: Ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης της Μεσαιωνικής πόλης, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/66954/41208/2193/ 824/13-3-2014 Υ.Α. (ΑΔΑ: 

ΒΙΞΠΓ-ΜΞΡ), από το Δήμο Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, σε συνεργασία με το 

ΥΠΠΟΑ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: Σύνταξη Μελέτης από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου και τη 

Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑ Δωδεκανήσου.  

Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες. 

Η ανωτέρω μελέτη θα κατατεθεί από τον Δήμο Ρόδου στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο και έγκριση από 

τα αρμόδια όργανα του. 

3. Συλλογή στοιχείων από το Κτηματολόγιο Ρόδου, διενέργεια αυτοψιών στα ακίνητα και 

επικαιροποίηση δεδομένων.   

Φορέας υλοποίησης: ΟΔΑΠ. 

Χρόνος υλοποίησης: 2022. 

Προϋπολογισμός: 30.000,00 ευρώ. 

Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι ΟΔΑΠ. 

Περιγραφή: Συλλογή στοιχείων ακινήτων διαχείρισης ΟΔΑΠ από το Κτηματολόγιο Ρόδου (Πιστοποιητικά 

ιδιοκτησίας, κτηματολογικά διαγράμματα και απογραφικά βιβλιάρια), διενέργεια αυτοψιών, σύνταξη τεχνικών 

εκθέσεων και επικαιροποίηση του αρχείου της Υπηρεσίας για τη συμπλήρωση της βάσης δεδομένων. 
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4. Ενημέρωση και συμπλήρωση βάσης δεδομένων των ακινήτων διαχείρισης ΟΔΑΠ σε GIS βάσει 

κριτηρίων αξιοποίησης. 

Αντικείμενο: Δημιουργία εφαρμογής στην οποία θα αποτυπώνονται τα αναγκαία πεδία για τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των ακινήτων διαχείρισης ΟΔΑΠ (βομβαρδισμένα, ερείπια, υπό κατάληψη, σε χρήση Υπηρεσιών του 

ΥΠΠΟΑ, παραχωρημένα).   

Κάθε ακίνητο θα συνοδεύεται από στοιχεία γεωεντοπισμού, περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και 

πληροφοριακά στοιχεία για την αξιοποίησή του. 

Φορέας υλοποίησης: ΟΔΑΠ. 

Χρόνος υλοποίησης: 2022. 

Προϋπολογισμός: 30.000,00 ευρώ. 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΟΔΑΠ. 

5. Πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων διαχείρισης ΟΔΑΠ στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. 

Αντικείμενο: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4761/2020 η αξιοποίηση ακινήτων διαχείρισης ΟΔΑΠ υλοποιείται 

μέσω προγραμμάτων αξιοποίησης. Η εκπονηθείσα μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(European Union via the Structural Reform Support Programme and in cooperation with the European 

Commission's DG) κατηγοροποίησε τα ακίνητα, καθόρισε κριτήρια και προτεραιότητες αξιοποίησης, καθώς και 

υποδείγματα καλών πρακτικών, τα οποία ο ΟΔΑΠ καλείται να εφαρμόσει, ώστε να επιτύχει τόσο την προστασία 

και ανάδειξη του κτηριακού αποθέματος που διαχειρίζεται, όσο και την αύξηση των εσόδων του.  

Η δαπάνη αφορά στην ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές του καθορισμού των μισθωμάτων και σε 

συμβούλους της κτηματαγοράς για διευκόλυνση, υποβοήθηση και επίσπευση του έργου του ΟΔΑΠ. 

Φορέας υλοποίησης: ΟΔΑΠ. 

Χρόνος υλοποίησης: 2022-2030.  

Προϋπολογισμός: 150.000,00 ευρώ. 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΟΔΑΠ. 

6. Μελέτη: «Ανάπλαση τμήματος του Ιστορικού Κέντρου νήσου Ρόδου». 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στην ανάπλαση της περιοχής πριν από την είσοδο στον τουριστικό λιμένα της 

Ρόδου και έως το Ενυδρείο, δηλαδή στην ανάπλαση της περιοχής περιμετρικά της Μεσαιωνικής πόλης από την 

πλευρά της θάλασσας και του χαρακτηρισμένου ιστορικού κέντρου. Η μελέτη αφορά σε κυκλοφοριακή, 

αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική παρέμβαση.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: 145.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Επτά (7) μήνες.  

Η μελέτη θα εκπονηθεί με την συνεργασία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου και θα εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα του 

ΥΠΠΟΑ. 

7. Μελέτη: «Συγκοινωνιακή μελέτη πεζοδρόμησης ιστορικής περιοχής». 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά την τμηματική ή/και ενιαία πεζοδρόμηση της περιοχής πριν από την είσοδο στον 

τουριστικό λιμένα της Ρόδου και έως το Ενυδρείο, αφορά δηλαδή στην πεζοδρόμηση της περιοχής περιμετρικά 

της Μεσαιωνικής πόλης από την πλευρά της θάλασσας και του χαρακτηρισμένου ιστορικού κέντρου.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: 37.200,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Τρεις (3) μήνες.  

Η εν λόγω μελέτη θα εκπονηθεί με την συνεργασία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου. 
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8. Μελέτη σχεδιασμού και κατασκευής νέων ποδηλατοδρόμων σε Μνημειακές περιοχές της Ρόδου 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στη σχεδίαση και κατασκευή νέων ποδηλατοδρόμων σε Μνημειακές περιοχές 

της Ρόδου και ιδιαίτερα σε περιοχές περιμετρικά της Μεσαιωνικής πόλης, συνδυαστικά με την πεζοδρόμηση 

και ανάπλαση της περιοχής.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: 37.200,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Τρεις (3) μήνες.  

Η εν λόγω μελέτη θα εκπονηθεί με τη συνεργασία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου. 

9. Ψηφιοποίηση των καταλόγων των επιστημονικών συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης και του 

παλαιού και νεότερου υλικού του Φωτογραφικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.  
Αντικείμενο: Η ιστορική βιβλιοθήκη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας φιλοξενεί πάνω από 50.000 τίτλους 

βιβλίων και περιλαμβάνει σειρές σπάνιων εκδόσεων, κυρίως για την μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Επίσης, το 

Φωτογραφικό Αρχείο διαθέτει έναν τεράστιο πλούτο σε μοναδικότητα και ποσότητα φωτογραφιών (γύρω στις 

15.000 γυάλινες πλάκες, φιλμ ασπρόμαυρο και έγχρωμο, διαφάνειες επαγγελματικές, αεροφωτογραφίες κ.ά.). Η 

ψηφιοποίηση των παραπάνω θα συμβάλει στη διάσωση και χρήση τους από την επιστημονική κοινότητα, αλλά 

επιπλέον ο συνδυασμός με την διασφάλιση του χώρου φιλοξενίας, Οικία Τζεμ, μπορεί να προσελκύσει πάλι 

νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο. 

Περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των καταλόγων, συγγραμμάτων, κλπ.  

Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου. 

Προϋπολογισμός:  250.000,00 ευρώ. 

Χρόνος υλοποίησης: (2023-2027). 

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΠΟΑ ΕΠΑ 

10. Εκδόσεις βιβλίων με θέματα της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου.  
Αντικείμενο: Έκδοση συνοπτικών βιβλίων, ευπώλητων και σε εκλαϊκευμένη μορφή, και επιστημονικών 

εκδόσεων, με σκοπό τη στενότερη γνωριμία με το μνημειακό σύνολο της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου. 

Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου. 

Προϋπολογισμός: 195.000,00 ευρώ (150.000,00 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ & 45.000,00 ευρώ από το Δήμο Ρόδου). 

Χρόνος υλοποίησης: (2023-2028). 

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΠΟΑ: αρ. ΥΠΠΟΑ 504136/03.11.2022 Απόφαση (ΑΔΑ: ΡΟΝΛ4653Π4-ΘΧΑ). 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 

11. Μελέτη: «Διαχείριση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης». 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στην εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης της στάθμης των παροχών 

ύδρευσης και αποχέτευσης σε αληθινό χρόνο, διασφαλίζοντας την ασφαλή και ορθή λειτουργία του δικτύου, την 

προστασία από παράνομες συνδέσεις, αλλά και την αντιμετώπιση βλαβών ή υπερχείλισης αγωγών ή φρεατίων. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί: α) η άμεση ενημέρωση αναφορικά με τυχόν βλάβη και κατά συνέπεια η 

άμεση αντιμετώπισή της, β) η άμεση αντιμετώπιση ή και η αποφυγή εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, γ) η 

εξοικονόμηση ενέργειας και δ) η εξοικονόμηση νερού. Η παρούσα μελέτη αφορά και στην κατάρτιση των 

τεχνικών προδιαγραφών, των τιμολογίων μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: 30.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Επτά (7) μήνες. 

12. Μελέτη: «Υπόγεια δίκτυα Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου». 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στην επικαιροποίηση του συνόλου των μελετών που αφορούν στα υπόγεια 

δίκτυα της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, ύδρευσης/αποχέτευσης, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, των 

τιμολογίων μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. Η μελέτη περιλαμβάνει και την επικαιροποίηση/σύνταξη 

των μελετών για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων της Μεσαιωνικής πόλης, κατόπιν της ολοκλήρωσης 

των έργων των υπόγειων δικτύων.  

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου. 

Προϋπολογισμός: 100.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Εννέα (9) μήνες. 

Η ανωτέρω μελέτη θα κατατεθεί από τον Δήμο Ρόδου στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο και έγκριση από 

τα αρμόδια όργανα.  

13. Μελέτη: «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού Ρόδου». 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στην επικαιροποίηση/σύνταξη μελέτης για την υπογειοποίηση των δικτύων του 

δημοτικού φωτισμού της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου με την παράλληλη κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, 

των τιμολογίων μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. Η μελέτη περιλαμβάνει και την 

επικαιροποίηση/σύνταξη των μελετών για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων της Μεσαιωνικής πόλης, 

κατόπιν της ολοκλήρωσης των έργων των υπόγειων δικτύων.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: 30.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Εννέα (9) μήνες 

Η ανωτέρω μελέτη θα κατατεθεί από τον Δήμο Ρόδου στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο και έγκριση από 

τα αρμόδια όργανα. 

14. Μελέτη: «Ηλεκτροφωτισμός Μεσαιωνικής πόλης Δήμου Ρόδου» 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στον εκσυγχρονισμό του ήδη υπάρχοντος δικτύου φωτισμού με παράλληλη 

εγκατάσταση έξυπνων φωτιστικών (λαμπών). Το δίκτυο μέσω ειδικού συστήματος θα παρακολουθείται σε 

πραγματικό χρόνο, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για τυχόν βλάβες και κατά συνέπεια άμεση 

αποκατάστασή τους. Η λειτουργία του περιγραφόμενου δικτύου εξασφαλίζει: α) τη μείωση της κατανάλωσης 

και β) την άμεση αποκατάσταση των βλαβών. Επίσης, θα περιλαμβάνει προτάσεις και μελέτη εφαρμογής - 

κατόπιν επιλογής επί των προτάσεων - για την υπογειοποίηση των καλωδίων φωτισμού, καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης και τρόπους αντιμετώπισής της. Επιπλέον, με την παρούσα μελέτη θα προβλεφθεί η 

απομάκρυνση των καλωδίων από τα τείχη της Μεσαιωνικής πόλης.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 75.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες.  

Η ανωτέρω μελέτη θα κατατεθεί από τον Δήμο Ρόδου στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο και έγκριση από 

τα αρμόδια όργανα. 

15. Μελέτη: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στην αξιοποίηση, κυρίως, της ηλιακής ενέργειας. Περιλαμβάνει τη σύνταξη 

μελέτης εφαρμογής για την τοποθέτηση ηλιακών πάνελ σε δημόσιες εκτάσεις της νήσου Ρόδου, εκτός της 

Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, με σκοπό τη δωρεάν παροχή ρεύματος σε όλους τους μονίμους κατοίκους 

της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, σε πλατείες κ.α. Το σύνολο των πάνελ θα δίδει πληροφορία σε κεντρικό 

σύστημα, το οποίο θα καταγράφει τη συγκεντρωθείσα ενέργεια, τυχόν βλάβες, ενώ θα διανέμει την ενέργεια για 

την κάλυψη οριζόμενων αναγκών. Κατά συνέπεια, θα επιτευχθούν -κατά το δυνατό- οι υψηλές περιβαλλοντικές 

προδιαγραφές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση: α) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και β) για 

την προώθηση της «πράσινης» ανάπτυξης, ενώ θα ενισχυθούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε κατοίκους και 

επισκέπτες της Μεσαιωνικής πόλης. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει και την κατάρτιση των τεχνικών 

προδιαγραφών, των τιμολογίων μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: 30.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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Διάρκεια: Επτά (7) μήνες. 

Η ανωτέρω μελέτη θα κατατεθεί από τον Δήμο Ρόδου στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο και έγκριση από 

τα αρμόδια όργανα.  

16. Μελέτη: «Ανάπλαση τεσσάρων (4) πλατειών της Μεσαιωνικής πόλης Δήμου Ρόδου». 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στην ανάπλαση τεσσάρων (4) πλατειών της Μεσαιωνικής πόλης της 

Ρόδου και συγκεκριμένα: α) της πλατείας Κλεοβούλου, β) Αθηνάς, γ) Δωριέως και δ) Σοφοκλέους. Θα 

περιλαμβάνει προτάσεις για ήπιες διαμορφώσεις των πλατειών με φυτεύσεις, αισθητική αποκατάσταση των 

όψεων, αποκλεισμό της ανεξέλεγκτης στάθμευσης και διακριτικές θέσεις ανάπαυσης από φυσικά υλικά, που θα 

προσδώσουν μία ατμόσφαιρα ηρεμίας στο μνημειακό σύνολο της πόλης. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει και 

την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, των τιμολογίων μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. Οι 

προτάσεις ανάπλασης των ανωτέρω πλατειών θα συνάδουν με τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη 

Πολεοδομική Μελέτη της Ρόδου (Α΄ φάση). 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου- Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: 120.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες.  

Η ανωτέρω μελέτη θα κατατεθεί από τον Δήμο Ρόδου στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο και έγκριση από 

τα αρμόδια όργανα. 

17. Μελέτη: «Πληροφοριακό έργο για τη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου». 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στην εξέταση και επιλογή τρόπων ενημέρωσης και προβολής των διαδρομών, 

της ιστορίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου. Η μελέτη θα υλοποιηθεί σε 

συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και το έργο αυτής, με τίτλο: «Αποκατάσταση και 

συμπλήρωση σήμανσης μνημείων και ενημερωτικών πινακίδων στη Μεσαιωνική πόλη» σε συνδυασμό με το 

έργο DigiArc. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει, επίσης, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, των 

τιμολογίων μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, σε συνεργασία με το 

ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑ Δωδεκανήσου. 

Προϋπολογισμός:30.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Επτά (7) μήνες. 

Η ανωτέρω μελέτη θα κατατεθεί από τον Δήμο Ρόδου στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο και έγκριση από 

τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. Τα κείμενα και το υλικό που θα προβάλλονται, θα έχουν την εποπτεία και την 

έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. 

18. Μελέτη: «Αποκατάσταση του κτηρίου που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας στη Μεσαιωνική πόλη 

και εκσυγχρονισμός/δημιουργία σύγχρονης δομής υγείας». 

Αντικείμενο: Αφορά στη σύνταξη μελέτης για την αποκατάσταση του κτηρίου που στεγάζεται το Κέντρο 

Υγείας στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και τον εκσυγχρονισμό της δομής, με σύγχρονα ιατρικά μέσα, προς 

εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Γαβαλά 04, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου 

(ΚΜ IV2078 Οικοδομών Ρόδου). Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει και την κατάρτιση των τεχνικών 

προδιαγραφών, των τιμολογίων μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου. 

Προϋπολογισμός: 49.600,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες. 

Η ανωτέρω μελέτη θα κατατεθεί από τον Δήμο Ρόδου στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο και έγκριση από 

τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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19. Μελέτη: "Garden Park Theater" Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου. 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και πολύχρωμου κήπου με βότανα και φυτά από 

το σύνολο της Ελληνικής και Μεσογειακής χλωρίδας, εντός του χώρου του θεάτρου της οδού Ανδρονίκου στη 

Μεσαιωνική πόλη, βασιζόμενο σε παγκόσμια πρότυπα, με την παράλληλη ανάπτυξη θερινού σινεμά, θεατρικής 

σκηνής, αλλά και χώρου περιπάτου ή και ανάπαυσης/ψυχαγωγίας πολιτών. Η παρούσα μελέτη αφορά και στην 

κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, των τιμολογίων μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: 90.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες. 

Η ανωτέρω μελέτη θα κατατεθεί από τον Δήμο Ρόδου στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο και έγκριση από 

τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

20. Μελέτη: «Διαχείριση απορριμμάτων Μεσαιωνικής πόλης Δήμου Ρόδου». 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση των υφισταμένων κάδων με νέους και στη χωροθέτηση 

νέων επιπλέον ή καταλληλότερων σημείων για την τοποθέτησή τους μικρότερων διαστάσεων από τους 

σημερινούς αλλά μεγαλύτερης χωρητικότητας, οι οποίοι θα διαθέτουν αισθητήρα παρακολούθησης της 

πλήρωσης του όγκου και μηχανισμό συμπίεσης του έως και οκτώ (8) φορές του αρχικού. Ο «ευφυής κάδος» θα 

στέλνει αυτόματη ειδοποίηση σε πλατφόρμα παρακολούθησης όταν έχει πληρωθεί και από εκεί στον οδηγό του 

απορριμματοφόρου ο οποίος θα καλείται να προχωρήσει στη συλλογή του. Οι κάδοι, θα τοποθετηθούν σε 

σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και κατόπιν έγκρισης από 

το ΥΠΠΟΑ. Παράλληλα θα τεθεί σε εφαρμογή εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για τους κατοίκους της 

Μεσαιωνικής πόλης, τους δραστηριοποιούμενους εντός των τειχών της Μεσαιωνικής Πόλης, και τους 

επισκέπτες αυτής. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται: α) καθαρότερη πόλη, β) προστασία του περιβάλλοντος, 

γ) εξοικονόμηση καυσίμων. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου- Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: Σύνταξη Μελέτης από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες. 

Η ανωτέρω μελέτη θα κατατεθεί από τον Δήμο Ρόδου στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο και έγκριση από 

τα αρμόδια όργανα. 

21. Μελέτη Αποκατάστασης και ανάδειξης του Καταλανικού Αρχοντικού (ΒΚ 1485) στην οδό Σιμίου 1.  
Αντικείμενο: Το σημαντικότερο μεσαιωνικό αστικό κτήριο, διατηρητέο μνημείο, με έντονα καταλανικά 

στοιχεία, που η ίδρυση και χρήση του συνδέεται με πρόσωπα της Γαλλίας και της Ισπανίας που έδρασαν στη 

Ρόδο κατά την Ιπποτοκρατία. Ιστορικό διώροφο μέγαρο, του οποίου διατηρείται ολόκληρο το ισόγειο, τμήματα 

λιθοδομών του ορόφου και η δίσταθμη πρόσοψη με το μνημειακό, καταλανικής τεχνοτροπίας περιθύρωμα και 

μοζαραβική διακόσμηση στα παράθυρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης και σε συνεργασία 

με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Επανάχρηση 

Μνημείων Πολιτισμού» της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και με την τοπογραφική υποστήριξη της 

Εφορείας ολοκληρώθηκαν τα αρχιτεκτονικά σχέδια της αποτύπωσης, τα σχέδια της ανάλυσης και τεκμηρίωσης 

του μνημείου (2019/2020).  

Περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Καταλανικού Αρχοντικού 

Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου. 

Προϋπολογισμός μελετών: 70.000,00 ευρώ 

Διάρκεια: 2022-2023. 

Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΠΟΑ- ΕΠΑ- ΝΑ514 με κωδικό πράξης 2022ΝΑ51400085 

22. Μελέτη: «Δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού Μεσαιωνικής πόλης» 

Αντικείμενο: Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση του κτηρίου που παραχωρείται από το Υπουργείο Πολιτισμού 

εντός της Μεσαιωνικής πόλης και συγκεκριμένα στην πλατεία Μουσείου 

……………………………………………………………. στο Δήμο Ρόδου, καθώς και στην αγορά του συνόλου του 

απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του επί 24ωρου βάσεως. Το κτήριο θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει από 

το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία, Α’ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων.  

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ



17/46 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 74.400,00 ευρώ.  

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Τέσσερα (4) έτη.  

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

23. Έργο: «Διαχείριση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης». 

Αντικείμενο: Το Έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης της στάθμης των παροχών 

ύδρευσης και αποχέτευσης σε αληθινό χρόνο, διασφαλίζοντας την ασφαλή και ορθή λειτουργία του δικτύου, την 

προστασία από παράνομες συνδέσεις, αλλά και την αντιμετώπιση βλαβών ή υπερχείλισης αγωγών ή φρεατίων. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται: α) η άμεση ενημέρωση αναφορικά με τυχόν βλάβη και κατά συνέπεια η 

άμεση αντιμετώπισή της β) η άμεση αντιμετώπιση ή και η αποφυγή εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, γ) η 

εξοικονόμηση ενέργειας και δ) η εξοικονόμηση νερού.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου. 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 650.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Ένα (1) έτος. 

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί ταυτόχρονα με το έργο των υπόγειων δικτύων (ύδρευσης-αποχέτευσης-

φωτισμού), μετά από την έγκριση από το ΥΠΠΟΑ των απαιτούμενων μελετών και υπό την εποπτεία της ΕΦΑ 

Δωδεκανήσου. 

24. Έργο: «Υπόγεια δίκτυα Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου». 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην εκτέλεση του έργου «Υπόγεια δίκτυα Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου 

(ύδρευση/αποχέτευση)» και τη μετέπειτα αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στα σημεία που θα πληγούν. Το 

ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί παράλληλα με το έργο των υπόγειων δικτύων δημοτικού φωτισμού και θα 

περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου. 

Προϋπολογισμός: 10.000.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Πέντε (5) χρόνια. 

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί μετά από την έγκριση από το ΥΠΠΟΑ της μελέτης «Υπόγεια δίκτυα 

Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» και της μελέτης «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού Ρόδου», υπό την εποπτεία 

του ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑ Δωδεκανήσου και θα περιλαμβάνει Υποέργο «Αρχαιολογικών εργασιών».  

25. Έργο: «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού Ρόδου». 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην υπογειοποίηση των δικτύων του δημοτικού φωτισμού της Μεσαιωνικής 

πόλης Ρόδου και την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων  όπου αυτά πληγούν. Θα εκτελεστεί παράλληλα με το 

έργο: «Υπόγεια δίκτυα Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου». Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης την υπογειοποίηση της 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα ακίνητα και την αποξήλωση των αδρανών καλωδίων. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Προϋπολογισμός: 10.000.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Πέντε (5) χρόνια. 

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί μετά από την έγκριση από το ΥΠΠΟΑ της μελέτης «Υπόγεια δίκτυα 

Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» και της μελέτης «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού Ρόδου», υπό την εποπτεία 

του ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑ Δωδεκανήσου και θα περιλαμβάνει Υποέργο «Αρχαιολογικών εργασιών».  

26. Έργο: «Κατασκευές με ενσωματωμένο ευφυές λειτουργικό σύστημα με αισθητήρα παρακολούθησης 

πλήρωσης και μηχανισμό συμπίεσης» 
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Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην αντικατάσταση υφισταμένων κατασκευών με νέους και στην τοποθέτηση 

νέων στις θέσεις, οι οποίες θα οριστούν μετά την έγκριση της μελέτης διαχείρισης απορριμμάτων Μεσαιωνικής 

πόλης Δήμου Ρόδου (Η μελέτη και το έργο, αφορά αποκλειστικά στη χωροθέτηση θέσεων στον ιστορικό τόπο, 

καθώς και του σχεδίου των κατασκευών) από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. Οι κατασκευές, θα διαθέτουν 

αισθητήρα παρακολούθησης της πλήρωσης του όγκου και μηχανισμό συμπίεσης του έως και οκτώ (8) φορές 

του αρχικού. Η ευφυής κατασκευή θα στέλνει αυτόματη ειδοποίηση σε πλατφόρμα παρακολούθησης, όταν έχει 

πληρωθεί, και από εκεί στον οδηγό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος θα καλείται να προχωρήσει 

στη συλλογή του. Οι κατασκευές, θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία 

του Υπουργείου Πολιτισμού και κατόπιν έγκρισης από το ΥΠΠΟΑ. Παράλληλα θα τεθεί σε εφαρμογή 

εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Ρόδου (στο πλαίσιο της ήδη 

δρομολογηθείσας ενιαίας διαδικασίας που ακολουθεί) για τους κατοίκους της Μεσαιωνικής πόλης, τους 

δραστηριοποιούμενους εντός των τειχών, και τους επισκέπτες αυτής. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται: α) 

καθαρότερη πόλη, β) προστασία του περιβάλλοντος, γ) εξοικονόμηση καυσίμων. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων & Διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 1.750.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια εκτέλεσης/ολοκλήρωσης έργου: Δύο (2) έτη. 

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί  υπό την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου, μετά από την έγκριση της μελέτης 

διαχείρισης απορριμμάτων Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ.  

27. Έργο: «Κατασκευή καλύπτρων δημόσιων κάδων απορριμμάτων στη Μεσαιωνική πόλη και σε 

χαρακτηρισμένες ως μνημειακές περιοχές» 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην κατασκευή ξύλινων καλύπτρων κάλυψης δημόσιων κάδων απορριμμάτων 

στη Μεσαιωνική πόλη και σε χαρακτηρισμένες ως μνημειακές περιοχές.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου. 

Προϋπολογισμός: 74.400,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια εκτέλεσης: Επτά (7) μήνες.  

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

28. Έργο: «Ηλεκτροφωτισμός Μεσαιωνικής πόλης Δήμου Ρόδου». 

Αντικείμενο: Το Έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του ήδη υπάρχοντος δικτύου φωτισμού, με παράλληλη 

εγκατάσταση έξυπνων φωτιστικών (λαμπών) στο υπάρχον, καθώς και στο νέο δίκτυο δημοτικού φωτισμού, 

μειωμένης κατανάλωσης. Το δίκτυο θα παρακολουθείται, μέσω ειδικού συστήματος, σε πραγματικό χρόνο, 

ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για τυχόν βλάβες και κατά συνέπεια άμεση αποκατάστασή τους. Η 

λειτουργία του περιγραφόμενου δικτύου εξασφαλίζει: α) τη μείωση της κατανάλωσης και β) την άμεση 

αποκατάσταση των βλαβών. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 1.700.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Ένα (1) έτος.  

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί , υπό την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου, μετά από την έγκριση της μελέτης 

«Ηλεκτροφωτισμός Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

29. Έργο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην αξιοποίηση, κυρίως, της ηλιακής ενέργειας. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση 

ηλιακών πάνελ σε δημόσιες εκτάσεις της νήσου Ρόδου εκτός της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, για τη 

δωρεάν παροχή ρεύματος σε όλους τους μονίμους κατοίκους της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, σε πλατείες 

κ.α. Το σύνολο των πάνελ θα δίδει πληροφορία σε κεντρικό σύστημα, το οποίο θα καταγράφει τη 

συγκεντρωθείσα ενέργεια, τυχόν βλάβες, ενώ θα διανέμει την ενέργεια για την κάλυψη οριζόμενων αναγκών. 

Κατά συνέπεια, θα επιτευχθούν - κατά το δυνατό - οι υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές που έχει θέσει η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση: α) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και β) για την προώθηση της «πράσινης» 

ανάπτυξης, ενώ θα ενισχυθούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε κατοίκους και επισκέπτες της Μεσαιωνικής 

πόλης.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου. 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 15.000.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Τρία (3) έτη. 

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου, μετά από την έγκριση της μελέτης 

«Ηλεκτροφωτισμός Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου» από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

30. Έργο: «Ηλεκτροκίνηση Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου». 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συγκοινωνίας αποκλειστικά με ηλεκτροκίνηση, σε 

προκαθορισμένα σημεία και ώρες εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, για την εξυπηρέτηση μονίμων 

κατοίκων, ΑμΕΑ, ευπαθών ομάδων, αλλά και επισκεπτών. Περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων, ηλεκτροκίνητου οχήματος ΑμΕΑ, πυροσβεστικού και ασθενοφόρου, καθώς και τη χωροθέτηση, 

αγορά και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης, σε χώρους περιμετρικά ή/και πλησίον της Μεσαιωνικής πόλης της 

Ρόδου. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 3.000.000,00 ευρώ  

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Δέκα (10) έτη. 

Σε ότι αφορά στο τρίτο σκέλος του έργου (χωροθέτηση και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης) η μελέτη (ΣΦΗΟ) 

έχει κατατεθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως ορίζει ο Νόμος, και θα κατατεθεί από τον 

Δήμο Ρόδου και στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για έλεγχο και έγκριση. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν υπό την 

εποπτεία του ΥΠΠΟΑ, βάσει των διατάξεων του ν.4858/2021.  

31. Έργο: «Αποκατάσταση πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων Μεσαιωνικής πόλης». 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά σε συνεχή αποκατάσταση ζημιών σε πλακόστρωτα και χαλικόστρωτα της 

Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, για την προστασία του Μνημείου, της εικόνας της Ρόδου και την ασφαλή κίνηση 

των πολιτών. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 1.000.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Δέκα (10) έτη 

Το ανωτέρω έργο εκτελείται ετησίως, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

32. Υπηρεσία - Παρεμβάσεις στις περιμετρικές οχυρώσεις της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, με στόχο 

τον ευπρεπισμό τους. 

Αντικείμενο: Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες - παρεμβάσεις στις περιμετρικές οχυρώσεις με την προμήθεια και 

χρήση ηλεκτροκίνητου καλαθοφόρου οχήματος, με βραχίονα 20-22 μέτρων, με στόχο τη διαφύλαξη της εικόνας 

της, την προστασία της δημόσιας υγείας και του Μνημείου. Το ηλεκτροκίνητο καλαθοφόρο, θα χρησιμοποιείται 

από ειδικά πιστοποιημένο συνεργείο, για τον ευπρεπισμό των οχυρώσεων και δυσπρόσιτων περιοχών. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου. 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 1.000.000,00 ευρώ.  

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου.  

Διάρκεια: Δέκα (10) έτη. 

Το ανωτέρω έργο θα εκτελείται ετησίως, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, και σε συνεργασία με την 

ΕΦΑ Δωδεκανήσου. 
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33. «Άμεσα μέτρα προστασίας και άρσης ετοιμορροπίας σε Μεσαιωνική πόλη και Ρόδο» 

[Καταγραφή, λήψη σωστικών μέτρων και σύνταξη επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων για τη 

συστηματική αντιμετώπιση των φθορών στα ακίνητα (Δημοσίου και ιδιωτικά)].  

Αντικείμενο: Σε εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4858/2021 και σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου - 

Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου, διενεργούνται αυτοψίες σε ακίνητα της 

Μεσαιωνικής πόλης που παρουσιάζουν ετοιμορροπίες και θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ακεραιότητα των 

μνημείων, όσο και των διερχομένων από δημόσιους δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. Αφορά επείγουσες 

επεμβάσεις που περιλαμβάνουν υποστυλώσεις, αντιστηρίξεις και προσωρινές στερεώσεις των κτηρίων. 

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Δήμος 

Ρόδου- Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Χρόνος υλοποίησης: 2023-2025. 

Προϋπολογισμός: 157.944,33 ευρώ. 

Πηγή χρηματοδότησης: Δήμος Ρόδου. 

34. Έργο: «Πληροφοριακό έργο για τη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην υλοποίηση των επιλεγόμενων τρόπων ενημέρωσης και προβολής των 

διαδρομών, της ιστορίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου. Το έργο θα 

υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και θα περιλαμβάνει, επίσης, την 

αφαίρεση των παλαιών πινακίδων ή των υπολειμμάτων τους και αντικατάστασή τους με ψηφιακά μέσα νέες, 

όπως και αύξηση του αριθμού τους στα κατάλληλα σημεία. Προβλέπεται να αντικατασταθούν ορισμένες από τις 

πινακίδες σήμανσης μεμονωμένων μνημείων με νέες βελτιωμένες, και να συμπληρωθούν εκείνες που λείπουν.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων και ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑ 

Δωδεκανήσου. 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 150.000,00 ευρώ.  

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Τέσσερα (4) έτη.  

Η αντικατάσταση των φθαρμένων πινακίδων θα γίνεται σε συνεργασία του Δήμου Ρόδου με την ΕΦΑ 

Δωδεκανήσου. Μετά την έγκριση της μελέτης «Πληροφοριακό έργο για τη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» θα 

υλοποιηθούν εργασίες που προβλέπονται σε αυτή.  

35. Έργο: «Ανάπλαση τεσσάρων (4) πλατειών στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου». 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην ανάπλαση τεσσάρων (4) πλατειών της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και 

συγκεκριμένα: α) της πλατείας Κλεοβούλου, β) Αθηνάς, γ) Δωριέως και δ) Σοφοκλέους.  Θα περιλαμβάνει 

ήπιες διαμορφώσεις των πλατειών με φυτεύσεις, αισθητική αποκατάσταση των όψεων, αποκλεισμό της 

ανεξέλεγκτης στάθμευσης και διακριτικές θέσεις ανάπαυσης από φυσικά υλικά, που θα προσδώσουν μία 

ατμόσφαιρα ηρεμίας στο μνημειακό σύνολο της πόλης.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 500.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Τρία (3) έτη. 

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου, μετά από την έγκριση της μελέτης 

«Ανάπλαση τεσσάρων (4) πλατειών στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου» από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

36. Έργο: "Garden Park Theater" Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου. 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και πολύχρωμου κήπου με βότανα και φυτά από 

το σύνολο της Ελληνικής και Μεσογειακής χλωρίδας, εντός του χώρου του θεάτρου της οδού Ανδρονίκου στη 

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, βασιζόμενο σε παγκόσμια πρότυπα, με την παράλληλη ανάπτυξη θερινού σινεμά, 

θεατρικής σκηνής, αλλά και χώρου περιπάτου ή και ανάπαυσης/ψυχαγωγίας πολιτών.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 350.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Ένα (1) έτος. 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις μελέτες που θα 

εγκριθούν από το ΥΠΠΟΑ. 

37. Έργο: «Αποκατάσταση του κτηρίου που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας στη Μεσαιωνική πόλη και 

εκσυγχρονισμός/δημιουργία σύγχρονης δομής υγείας». 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του κτηρίου που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας στη 

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και τον εκσυγχρονισμό της δομής, με σύγχρονα ιατρικά μέσα, προς εξυπηρέτηση 

κατοίκων και επισκεπτών. Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Γαβαλά 04, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου (ΚΜ IV 2078 

Οικοδομών Ρόδου).  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου. 

Προϋπολογισμός: 300.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

Το έργο θα υλοποιηθεί μετά την έγκριση της μελέτης «Δημιουργία σύγχρονης δομής υγείας στη Μεσαιωνική 

πόλη της Ρόδου» από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

38. Έργο: «Σύστημα Ελέγχου Εισόδου Οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου». 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στη συντήρηση και στον εκσυγχρονισμό (όποτε απαιτείται) του ήδη 

εγκατεστημένου συστήματος ελέγχου εισόδου οχημάτων στις πύλες της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου και στην 

24ωρη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας ελέγχου, μέσω του εγκατεστημένου συστήματος. Το έργο και η 

υπηρεσία που εκτελούνται ήδη, αφορούν στην απαγόρευση εισόδου οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη, πέραν 

των μονίμων κατοίκων που επιτρέπεται σε 24ωρη βάση. Λοιποί δικαιούχοι, όπως πχ. επιχειρηματίες, 

προμηθευτές κτλ., δικαιούνται ή μη είσοδο σύμφωνα με τις αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου, όπως ο Νόμος ορίζει.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2.000.000,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Δέκα (10) έτη. 

39. Έργο: «Δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού Μεσαιωνικής πόλης» 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του κτηρίου που παραχωρείται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού εντός της Μεσαιωνικής πόλης και συγκεκριμένα στην πλατεία Μουσείου 

………………………………………………………………………………. στο Δήμο Ρόδου, καθώς και στην 

αγορά του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του επί 24ωρου βάσεως. Το κτήριο θα 

στελεχωθεί και θα λειτουργήσει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία, Α’ 

Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων.  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 200.000,00 ευρώ. 

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Τέσσερα (4) έτη. 

40. Έργο: Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής 

πόλης νήσου Ρόδου 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του κτηρίου των Δημοτικών Λουτρών στη Μεσαιωνική 

πόλη της Ρόδου και την επαναλειτουργία τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης 

Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων από το ΥΠΠΟΑ.  

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ρόδου - Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων.  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2.320.500,00 ευρώ.  

Χρηματοδότηση: Δήμος Ρόδου. 

Διάρκεια: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες.  

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Ρόδου (Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) υπό την 

εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΥΠΠΟΑ μελέτη. 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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41. Αποκατάσταση του Οθωμανικού αρχοντικού Χασάν Μπέη. 
Αντικείμενο: Ιστορικό διατηρητέο μνημείο, στην είσοδο της μεσαιωνικής πόλης και ένα από τα λίγα 

διασωθέντα κτήρια της οθωμανικής αστικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 18ου/ αρχές 19ου αι. στη 

μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα (καταρρεύσεις, φθορά των ξύλινων 

στοιχείων, απώλεια της αρχικής αρχιτεκτονικής φάσης).  

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης, που θα άρουν τη σημερινή ερειπιώδη κατάσταση του μνημείου και 

θα συμβάλλει στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής της υπό διαμόρφωση πλατείας Αργυροκάστρου. 

Προβλέπεται η επανάχρησή του ως «Κέντρου Προβολής της Διαχρονικής Ιστορίας της Πόλης της Ρόδου», με 

ψηφιακές εφαρμογές. 

Φορέας υλοποίησης:  ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑ Δωδεκανήσου. 

Προϋπολογισμός:  1.500.00,00€. 

Χρόνος υλοποίησης: 2022-2025 

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΠΟΑ (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162226). 

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί βάσει εγκεκριμένης μελέτης από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

42. Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους Ρετζέπ πασά.  
Αντικείμενο: Από τα πρώτα τεμένη που χτίστηκαν στη Ρόδο μετά την κατάληψή της από τους Οθωμανούς το 

1522. Μετά την αποκατάστασή του θα λάβει πολιτιστική χρήση, ως εκθεσιακός χώρος με συμβατό περιεχόμενο 

σε σχέση με την ιστορικότητά του, ενδεχομένως διαχρονική έκθεση κεραμικής με έμφαση στην κεραμική  

Iznik- ICARO- ΙΚΑΡΟΣ.  

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου.  

Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου. 

Προϋπολογισμός:  800.00,00€ 

Χρόνος υλοποίησης: 2022-2025. 

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΠΟΑ (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162227). 

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί βάσει εγκεκριμένης μελέτης από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

43. Αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρεΐς. 

Αντικείμενο:  Το ιστορικό νεκροταφείο του Μουράτ Ρεΐς, στο κέντρο της τουριστικότερης περιοχής της πόλης. 

Περιλαμβάνει το τέμενος (1636-37 και επισκευασμένο το 1797), το μαυσωλείο του κουρσάρου Μουράτ Ρεΐς, 

οκτώ (8) επιπλέον μαυσωλεία επώνυμων μουσουλμάνων αξιωματούχων (1610-1909), περίπου διακόσιους 

τάφους με περίτεχνες και μεγάλης ιστορικής σημασίας ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες, και βοηθητικά κτίσματα. 

Ο τάφος του Μουράτ Ρεΐς καθιερώθηκε ως ιερός τόπος ταφής και προσκύνημα για τους μουσουλμάνους που 

φρόντιζαν με το πέρασμα του χρόνου να αναγείρουν βοηθητικά κτίσματα για τη φιλοξενία τους. Σκοπός του 

έργου είναι η διάσωση, η συντήρηση και η  αποκατάσταση του συνόλου του ιστορικού νεκροταφείου και όλων 

των επιμέρους στοιχείων του.  

Το έργο περιλαμβάνει την συντήρηση των σαρκοφάγων και ενεπίγραφων επιτύμβιων στηλών και θα γίνει 

διακριτική σήμανση, συμβατή με τη χρήση του χώρου. Θα αποκατασταθούν πλήρως τα οκτώ Μαυσωλεία 

(οικοδομικές εργασίες, κουφώματα κ.ά.). Η αποκατάσταση του μνημειακού συνόλου θα αναδείξει την 

αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του συγκροτήματος, παράλληλα με την επιστημονική τεκμηρίωση, που ήδη 

έχει γίνει, και θα διαφωτιστεί μια όχι πολύ γνωστή περίοδος της ροδιακής ιστορίας και της τοπικής ιστορίας και 

τέχνης.  

Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου. 

Προϋπολογισμός:  400.00,00€ 

Χρόνος υλοποίησης: 2022-2024. 

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΠΟΑ (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162228). 

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί βάσει της εγκεκριμένης μελέτης από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

44. Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών 

Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και δημιουργίας υπαίθριας γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική 

πόλη της Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου. 

Αντικείμενο: Συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, όπου διασώζονται τα ελληνιστικά νεώρια του 

πολεμικού λιμένος της αρχαίας Ρόδου και η πλακόστρωτη ρωμαϊκή οδός που οδηγεί σε μνημειώδες τετράπυλο, 

καθώς και οι μεσαιωνικού ύφους κήποι του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Θα προηγηθεί 

έλεγχος/επανέλεγχος/τεκμηρίωση των αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών που περισυνελέγησαν από ανασκαφές 

μισού αιώνα και αποσυμφόρηση του εργοταξίου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (οχήματα, 

οικοδομικά υλικά κ.ά.), που φυλάσσονται σε τμήμα του υπό ανάδειξη μνημείου. Στόχος η ενοποίηση του 

αρχαιολογικού χώρου, η ανάδειξη σημαντικών οικοδομικών λειψάνων της αρχαίας πόλης και η δημιουργία μιας 

υπαίθριας ή εν μέρει ημιυπαίθριας διαχρονικής γλυπτοθήκης  από την ελληνιστική έως την οθωμανική περίοδο.  

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου. 

Προϋπολογισμός:  4.500,000,00€ 

Χρόνος υλοποίησης: 2022-2025. 

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΠΟΑ (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ................).  

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί βάσει εγκεκριμένης μελέτης από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

45. Διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στο Μώλο των Μύλων του μεσαιωνικού λιμανιού της πόλης της 

Ρόδου: α) Αποκατάσταση και ανάδειξη των διαχρονικών οχυρωματικών κατασκευών του Μώλου των 

Μύλων (ΥΝΜΤΕΔ) και β) Διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των Μύλων ως υπαίθριου μουσείου 

(ΕΦΑΔ).  
Αντικείμενο:  Το οχυρωματικό σύνολο του αρχαίου και μεσαιωνικού μόλου που αναπτύχθηκε διαχρονικά επί 

του Ανατολικού Μώλου του μεγάλου λιμένα της πόλης της Ρόδου, γνωστού στην Ιπποτοκρατία ως Μώλος των 

Μύλων, περιλαμβάνει σημαντικά κατάλοιπα οχυρωματικών κατασκευών του «μεγάλου λιμένος» της 

αρχαιότητας ή του εμπορικού μεσαιωνικού λιμανιού, ασφυκτικά ενταγμένα στον πυρήνα του πολυσύχναστου 

τουριστικού λιμανιού. Το έργο αποτελεί την συνέχιση των προσπαθειών των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ (1995-

2015) για την αρχαιολογική έρευνα και μελέτη, την αποκατάσταση, την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση 

και την απόδοση στο κοινό των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που περιλαμβάνονται στη λιμενική ζώνη. 

Έχει εκπονηθεί η «Μελέτη αποκατάστασης- ανάδειξης με διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στον αρχαιολογικό 

χώρο του μώλου  των Μύλων του μεγάλου λιμένος της πόλης της Ρόδου», η οποία προβλέπεται να εξειδικευτεί 

και να συμπληρωθεί πριν και κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υποέργων του εν λόγω έργου. Θα γίνει ανάθεση 

εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης συντήρησης και ανάδειξης της αρχαίας οχύρωσης και ένταξή της στον 

αρχαιολογικό χώρο. Οι εργασίες που υπολείπονται ώστε να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση, διαμόρφωση, 

ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του εμβληματικού και πολυλειτουργικού αυτού αρχαιολογικού χώρου, 

ενταγμένου στον ιστορικό οικισμό και στην καρδιά της λιμενικής- τουριστικής ζώνης είναι: α) Αποκατάσταση – 

ανάδειξη των διαχρονικών οχυρωματικών κατασκευών του Μώλου των Μύλων (ΥΝΜΤΕΔ) και β) 

Διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου του Μώλου των Μύλων ως Υπαίθριου Μουσείου (ΕΦΑΔ).  

Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου και ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου. 

Προϋπολογισμός:  1.000.000,00€ (ΥΜΝΤΕΔ: 500.000,00€ και ΕΦΑΔ: 500.000,00€). 

Χρόνος υλοποίησης: 2022-2024. 

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΠΟΑ (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154669) 

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί βάσει εγκεκριμένης μελέτης από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

46. Επισκεψιμότητα και προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου.  

Αντικείμενο: Τα σοβαρά αναστηλωτικά προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

(Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ). Τα έργα που υπολείπονται και περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι: Αποκατάσταση και 

ανάδειξη των οχυρωματικών στοιχείων του περιμετρικού προμαχώνα, επιφανειακές διαμορφώσεις- επιστρώσεις 

των υπαίθριων και των στεγασμένων χώρων, οριοθέτηση των προσβάσεων και των διαδρομών επίσκεψης και 

των σημείων θέασης, και στεγάνωση/ διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων. Νέα στεγανή ηλ/μηχανολογική 

εγκατάσταση (με προδιαγραφές πλοίου).  

Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου, ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου. 

Προϋπολογισμός:  500.000,00€ (ΥΜΝΤΕΔ: 250.000,00€ και ΕΦΑΔ: 250.000,00€). 

Χρόνος υλοποίησης: 2022-2025. 

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΠΟΑ  (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165227) 

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί βάσει εγκεκριμένης μελέτης από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

47. Ανάδειξη επιθαλάσσιων οχυρώσεων από τον πύργο του Naillac έως τον Μώλο των Μύλων.  
Αντικείμενο: Από προηγούμενα προγράμματα έχει αποκατασταθεί ο βόρειος πύργος της πύλης του Ταρσανά 

και υλοποιήθηκε η στερέωση- αποκατάσταση του πύργου της εποχής Heredia - Naillac στα νότια της 

βυζαντινής θαλασσινής πύλης (πύλη του Μουσείου). 

Τα έργα που υπολείπονται και περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι: Η αποκατάσταση των κανονιοθυρίδων του 

προμαχώνα και του πύργου του Αποστόλου Παύλου, η κατασκευή νέων επιστρώσεων με παράλληλη ανάδειξη 

των στοιχείων παλαιότερων οικοδομικών φάσεων που αποκαλύφθηκαν κατά την ανασκαφική έρευνα στο χώρο, 

η αποκατάσταση τμημάτων του περιδρόμου του τείχους και του νότιου πύργου του Heredia, η αποκατάσταση 

των οχυρώσεων, της βάσης του χαμένου πύργου με την διάταξη της αλυσίδας του λιμανιού και η διαμόρφωση 

της άνω πλατφόρμας του μόλου του Naillac σε αυτόνομο επισκέψιμο αρχαιολογικό περίπατο, η ολοκλήρωση 

της αποκατάστασης του πύργου που γειτνιάζει με την πρόσφατη κατάρρευση της εσωτερικής παρειάς του 

βυζαντινού θαλασσινού τείχους στη θέση του καταλύματος της Αγγλίας, η προστασία και αποκατάσταση της 

βατότητας του περιδρόμου των τειχών  και η αποκατάσταση του βόρειου κλιμακοστασίου και των επάλξεων της 

Θαλασσινής πύλης  

Φορέας υλοποίησης: ΕΦΑ Δωδεκανήσου και ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου. 
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Προϋπολογισμός:  1.000.000,00€ (ΥΜΝΤΕΔ: 500.000,00€ και ΕΦΑΔ: 500.000,00€). 

Χρόνος υλοποίησης: 2022-2025. 

Πηγή χρηματοδότησης: ΥΠΠΟΑ  (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165232)  

Το ανωτέρω έργο θα υλοποιηθεί βάσει εγκεκριμένης μελέτης από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. 

Άρθρο 3-Διάρκεια της Σύμβασης 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει διάρκεια δέκα (10) έτη με δυνατότητα παράτασης και η ισχύς της 

εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο με βάση τους όρους της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία. 

Η διάρκεια υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εξειδικεύονται ανά μελέτη, έργο, υπηρεσία, 

προμήθεια κτλ. όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήματα 1 και 2 της παρούσης, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της. 

Άρθρο 4 - Ποσά και Πόροι χρηματοδότησης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ανέρχεται 

στο ποσό των 63.576.244,30€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

Ειδικότερα, οι πόροι χρηματοδότησης του έργου θα προέλθουν από πιστώσεις του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, ως ακολούθως: 

4.1. Από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ προέρχονται πόροι συνολικού 

προϋπολογισμού 10.170.000,00€, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα 3. 

4.2. Από τον ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ προέρχονται πόροι συνολικού προϋπολογισμού 53.196.244,30€, όπως αναλυτικά 

αναγράφονται στο Παράρτημα 4. 

4.3. Από τον ΟΔΑΠ προέρχονται πόροι συνολικού προϋπολογισμού 210.000,00€, όπως αναλυτικά 

αναγράφονται στο Παράρτημα 3. 

Άρθρο 5 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλόμενων 

 Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει: 

α) Τη χρηματοδότηση των έργων για τα οποία ορίζεται ως Φορέας Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 

και 4 της παρούσης, 

β) Την υλοποίηση των Μελετών, Έργων, Υπηρεσιών κτλ. για τα οποία ορίζεται ως Φορέας Υλοποίησης, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, 

γ) Την εποπτεία των έργων της παρούσης που υλοποιούνται από τους λοιπούς συμβαλλόμενου, βάσει των 

διατάξεων του ν. 4858/2021, 

δ) Να προβαίνει στις ενδεδειγμένες και αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και την Επιτροπή Παρακολούθησης, με σκοπό τη διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης 

των Μελετών, Έργων, Υπηρεσιών κτλ., οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητές του, 

ε) Να συνεργάζεται με όλους τους συμβαλλόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε 

δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση εγκαίρως όλων όσων προβλέπονται στη 

σύμβαση και 

στ) Να συμμετέχει διά των εκπροσώπων του στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει: 

α) Να προβαίνει στις ενδεδειγμένες και αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και την Επιτροπή Παρακολούθησης, με σκοπό τη διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης 

των Μελετών, Έργων, Υπηρεσιών κτλ., οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητές της, 

β) Να συνεργάζεται με όλους τους συμβαλλόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε 

δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση εγκαίρως όλων όσων προβλέπονται στη 

σύμβαση και 

γ) Να συμμετέχει διά των εκπροσώπων της στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

 Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει: 

α) Τη χρηματοδότηση των έργων για τα οποία ορίζεται ως Φορέας Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 

και 4 της παρούσης, και την εκτέλεση των αντίστοιχων πληρωμών,  

β) Την υλοποίηση των έργων, για τα οποία ορίζεται ως Φορέας Υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

παρούσης, σύμφωνα με τον κείμενη νομοθεσία και τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 4858/2021, 
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γ) Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την 

προστασία και αποκατάσταση των μνημείων (Ν. 4858/2021). 

δ) Να προβαίνει στις ενδεδειγμένες και αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και την Επιτροπή Παρακολούθησης, με σκοπό τη διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης 

των Μελετών, Έργων, Υπηρεσιών κτλ., οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητές του, 

ε) Να συνεργάζεται με όλους τους συμβαλλόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε 

δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση εγκαίρως όλων όσων προβλέπονται στη 

σύμβαση και 

στ’) Να συμμετέχει διά των εκπροσώπων του στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

 Ο ΟΔΑΠ, αναλαμβάνει: 

α) Την υποχρέωση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης των έργων για τα οποία ορίζεται ως Φορέας 

Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης, 

β) Την υλοποίηση των έργων, για τα οποία ορίζεται ως Φορέας Υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

παρούσης,  

γ) Την άσκηση των δικαιωμάτων και των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων που απορρέουν εκ του ν. 4858/2021 

και του ν.4761/2020, 

δ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό τη διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης των έργων, και οι οποίες 

απορρέουν από τις αρμοδιότητές του, 

ε) Τη συνεργασία με τους άλλους συμβαλλόμενους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και την παροχή κάθε 

δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση 

αυτή, 

στ’) Τη συμμετοχή δια των εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και την Ομάδα Στρατηγικού 

Σχεδιασμού. 

 

Άρθρο 6 - Όργανα Παρακολούθησης της Σύμβασης, Λειτουργία και Αρμοδιότητές τους  

Με στόχο την άρτια παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης, συγκροτούνται Επιτροπή Παρακολούθησης και Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα:  

α) δύο (2) εκπροσώπους από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με τους αναπληρωτές τους, 

β) έναν (1) εκπρόσωπο από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με τον αναπληρωτή του, 

γ) τρεις (3) εκπροσώπους από το ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ με τους αναπληρωτές τους, 

δ) έναν (1) εκπρόσωπο από τον ΟΔΑΠ με τον αναπληρωτή του, 

και  

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο  ένας εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Ρόδου που ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του.  

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αρμοδιότητά της την εν γένει παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης 

της παρούσας Σύμβασης, βάσει των όρων αυτής, αλλά και των κατευθύνσεων που θέτονται από την Επιτροπή 

Στρατηγικού Σχεδιασμού. Ειδικότερα αντικείμενο της Επιτροπής είναι η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση 

της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων 

μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη 

τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πρόταση για παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση 

κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Επιτροπή, συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου αυτής, ή μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, 

και κατόπιν γραπτής πρόσκλησης, η οποία επιβάλλεται να επιδοθεί σε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, 

τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα της καθορισθείσας ημερομηνίας συνεδρίασης. Η Επιτροπή δύναται να 

συνέλθει και εκτάκτως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, αλλά τακτικά συνέρχεται κάθε τρεις (3) μήνες από την 

υπογραφή της παρούσης. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ημερήσια 
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διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως 

έστω και ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να 

καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι 

εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα 

διατίθενται από τους συμβαλλομένους, όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, για να εκφράζουν άποψη πάνω σε 

ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Η Επιτροπή, συνεδριάζει στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου και 

για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των εκπροσώπων-μελών του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ρόδου. 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική 

παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να 

ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία της 

Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, 

καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από 

την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων 

διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται 

ασάφειες και αμφισβητήσεις.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. 

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, φέρει την ευθύνη χάραξης στρατηγικής για την υλοποίηση της 

Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης από την Επιτροπή Παρακολούθησης, ιεραρχεί και 

προγραμματίζει την υλοποίηση των μελετών, έργων, δράσεων, υπηρεσιών κτλ. που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα ανά έτος. Αποφασίζει επί των ζητημάτων που θέτει η Επιτροπή Παρακολούθησης και μεριμνά για την 

επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, αλλά και την ερμηνεία του περιεχομένου και των 

όρων της παρούσης.  

Η Επιτροπή, συνεδριάζει με απόφαση του Προέδρου της κάθε αρχές Δεκεμβρίου έκαστου έτους και για όσα έτη 

η σύμβαση παραμένει ενεργή, κατόπιν γραπτής προσκλήσεως, η οποία οφείλεται να παραδοθεί στους 

συμμετέχοντες τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα από την καθορισθείσα ημερομηνία της συνεδρίασης. 

Αντιστοίχως, η Επιτροπή δύναται να συνέλθει και εκτάκτως, έπειτα από αίτημα μέλους της και σχετική αποδοχή 

του αιτήματος από τον πρόεδρο αυτής. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με 

τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο 

ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. 

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού θα πραγματοποιηθεί κατά παρέκκλιση των 

ανωτέρω εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης στη Ρόδο και κατόπιν η Επιτροπή, δύναται να 

συνεδριάζει, τόσο στη Ρόδο, όσο και στην Αθήνα, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην πρόσκληση του Προέδρου 

της. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία αν εκπροσωπούνται τουλάχιστον οι τέσσερις από τους εννέα 

συμβαλλόμενους, αλλά απαραιτήτως σε αυτούς να περιλαμβάνονται οι εκπρόσωποι/μέλη του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ρόδου. 

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και τήρησης των σχετικών 

πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Η ανωτέρα περιγραφόμενη Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελείται από έξι (6) μέλη και 

συγκεκριμένα:  

α) από την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, 

β) από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Γεώργιο Διδασκάλου, 

γ) από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεώργιο Χατζημάρκο, 

δ) από τον Δήμαρχο Ρόδου, κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, 

ε) από τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου, Δρα. Στέφανο Ι. 

Δράκο, 

στ) από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ, κ. Νικολέτα Βαλάκου-Διβάρη, και 
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Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού ορίζεται η Υπουργός Πολιτισμού ή ο Δήμαρχος Ρόδου σε 

κατά περίπτωση συνεννόηση τους. Τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος δύναται να αναπληρώσει 

ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου Δρ. Στέφανος Ι. 

Δράκος.   

Άρθρο 7 – Τροποποιήσεις της Σύμβασης 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται, 

ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο 

και τον τρόπο υλοποίησής του, έπειτα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

προς τα συμβαλλόμενα μέρη. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 

συμβαλλομένων μερών, εφόσον απαιτείται, και υπογράφεται τροποποιητική Σύμβαση. 

Παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα έως 5 έτη, αποκλειστικά 

για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της. 

Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική διάρκεια ισχύος 

της παρούσας δεν απαιτεί τροποποίηση της παρούσας.  

Στην τροποποιητική σύμβαση είναι δυνατόν να συμβάλλονται και άλλοι φορείς του Δημόσιου Τομέα που 

αναφέρονται στις διατάξεις των προαναφερθέντων Νόμων. 

Άρθρο 8 - Αντισυμβατική συμπεριφορά και ρήτρες 

Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.  

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στους έτερους 

αντισυμβαλλόμενους το δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών 

εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση μονομερώς 

αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους, καθώς και να εγείρουν κάθε άλλη σχετική αξίωση που 

προβλέπεται στο Νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης Προγραμματικής Συμβάσεως. 

Άρθρο 9 - Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της 

παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης και η οποία δεν δύναται να επιλυθεί από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ρόδου. 

Άρθρο 10 - Ειδικοί όροι 

10.1. Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την 

υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του 

τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα 

Υλοποίησης. 

10.2. Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από 

τους Φορείς Υλοποίησης (και τους προστιθέντες και αντισυμβαλλομένους τους) στο πλαίσιο εκτέλεσης της 

παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν 

στην ιδιοκτησία των Κυρίων των Έργων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, 

θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 

παραδοθούν στους Κυρίους των Έργων κατά το χρόνο παράδοσης των τελευταίων ή αλλιώς κατά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς 

εκχωρούνται στους Κυρίους των Έργων χωρίς την καταβολή αμοιβής. 

Ρητά συμφωνείται ότι το ΥΠ.ΠΟ.Α δεν παραιτείται από κανένα πνευματικό ή συγγενικό ή οποιοδήποτε άλλο 

δικαίωμα απορρέει από το αρ. 46 ως άνω, ούτε εκχωρεί σε κανένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη σχετικό 

δικαίωμα. Σε περίπτωση παραγωγής απεικονίσεων και αντιγράφων του χώρου και των μνημείων οι 

συμβαλλόμενοι φορείς υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

σύμφωνα με τις παρ. 4Α έως 4Δ και 5 του άρθρου 46 του ν. 4858/2021. 

10.3. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, οι 

Φορείς Υλοποίησης (και οι προστιθέντες τους) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε 

τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση των Κυρίων των Έργων, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση τους κατά την υλοποίηση των  Έργων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 
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Άρθρο 11- Μεταφορά/ απασχόληση προσωπικού - χρήση υποδομών 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των 

συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: 

Α) Η απασχόληση προσωπικού (των συμβαλλόμενων μερών) αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

Έργου κατόπιν σχετικής πρότασής τους και με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Β) Η παραχώρηση της χρήσης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Άρθρο 12 – Τελικές διατάξεις  

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 

καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης ή η 

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την Προγραμματική 

Σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων 

συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δέκα (10) πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία ο κάθε 

συμβαλλόμενος έλαβε δύο (2). 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 

 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού  

και Αθλητισμού 

Η Υπουργός 

 

 

Λίνα Μενδώνη 

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

Γεώργιος Χατζημάρκος 

 

 

  

Για τον Δήμο Ρόδου 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Αντώνης Β. Καμπουράκης 

Για τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Νικολέτα Διβάρη-Βαλάκου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΠΟΑ- ΟΔΑΠ 

 

α/α 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1ο ΕΤΟΣ  2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 

9 

Ψηφιοποίηση των καταλόγων των επιστημονικών 

συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης και του παλαιού 

και νεότερου υλικού του Φωτογραφικού Αρχείου 

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

            

10 
Εκδόσεις βιβλίων με θέματα της Μεσαιωνικής 

πόλης της Ρόδου 
            

21 

Μελέτη Αποκατάστασης και ανάδειξης του 

Καταλανικού Αρχοντικού (ΒΚ 1485) στην οδό 

Σιμίου 1 

            

41 
Αποκατάσταση του Οθωμανικού αρχοντικού 

Χασάν Μπέη 
            

42 
Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους 

Ρετζέπ πασά 
            

43 
Αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού 

νεκροταφείου του Μουράτ Ρεΐς 
            

44 

Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου 

των αρχαίων νεωρίων και των μεσαιωνικών κήπων 

του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και 

δημιουργία υπαίθριας διαχρονικής γλυπτοθήκης 

στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και στην αρχαία 

ακρόπολη Ρόδου 

            

45 

Διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στο Μώλο των 

Μύλων του μεσαιωνικού λιμανιού της πόλης της 

Ρόδου 
            

46 
Επισκεψιμότητα και προβολή του Φρουρίου του 

Αγίου Νικολάου 
            

47 
Ανάδειξη επιθαλάσσιων οχυρώσεων από τον 

πύργο του Naillac έως τον Μώλο των Μύλων 
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α/α 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
1ο ΕΤΟΣ  2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 

3 

Συλλογή στοιχείων από 

το Κτηματολόγιο 

Ρόδου, διενέργεια 

αυτοψιών στα ακίνητα 

και επικαιροποίηση 

δεδομένων 

          

4 

Ενημέρωση και 

συμπλήρωση βάσης 

δεδομένων των 

ακινήτων διαχείρισης 

ΟΔΑΠ σε GIS βάσει 

κριτηρίων αξιοποίησης 

          

5 

Πρόγραμμα 

αξιοποίησης ακινήτων 

διαχείρισης ΟΔΑΠ στη 

Μεσαιωνική πόλη της 

Ρόδου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  

Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Οργανισμού Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, για το Έργο: «Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» 

Α' Μέρος: Μελέτες ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Α/Α Υποέργου 

στην 

Προγραμματική 

Τίτλος Υποέργου 1ο ΕΤΟΣ  2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ 8ο ΕΤΟΣ 9ο ΕΤΟΣ 10ο ΕΤΟΣ 

1 
Αναθεώρηση Κανονιστικών Διατάξεων Μεσαιωνικής 

πόλης Ρόδου 
                    

2 
Πολεοδομική Μελέτη Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου (Β΄ 

Φάση) 
                    

6 
Ανάπλαση τμήματος του Ιστορικού Κέντρου νήσου 

Ρόδου 
                    

7 
Συγκοινωνιακή μελέτη πεζοδρόμησης ιστορικής 

περιοχής 
                    

8 
Μελέτη σχεδιασμού και κατασκευής νέων 

ποδηλατοδρόμων σε Μνημειακές περιοχές της Ρόδου 
                    

10 
Εκδόσεις βιβλίων με θέματα της Μεσαιωνικής πόλης 

της Ρόδου 
                    

Β' Μέρος: Μελέτες ΕΡΓΩΝ 

Α/Α Υποέργου 

στην 

Προγραμματική 

Τίτλος Υποέργου 1ο ΕΤΟΣ  2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ 8ο ΕΤΟΣ 9ο ΕΤΟΣ 10ο ΕΤΟΣ 

11 
Μελέτη: «Διαχείριση δικτύου ύδρευσης και 

αποχέτευσης» 
                    

12 Μελέτη: «Υπόγεια δίκτυα Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου»                     
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13 Μελέτη: «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού Ρόδου»                     

14 
Μελέτη: «Ηλεκτροφωτισμός Μεσαιωνικής πόλης Δήμου 

Ρόδου» 
                    

15 Μελέτη: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»                     

16 
Μελέτη: «Ανάπλαση τεσσάρων (4) πλατειών της 

Μεσαιωνικής πόλης Δήμου Ρόδου» 
                    

17 
Μελέτη: «Πληροφοριακό έργο για τη Μεσαιωνική πόλη 

της Ρόδου» 
                    

18 

Μελέτη: «Αποκατάσταση του κτηρίου που στεγάζεται 

το Κέντρο Υγείας στη Μεσαιωνική πόλη και 

εκσυγχρονισμός/δημιουργία σύγχρονης δομής υγείας» 

                    

19 
Μελέτη: Garden Park Theatre οδού Ανδρονίκου 

Μεσαιωνικής πόλης 
                    

20 
Μελέτη: «Διαχείριση απορριμμάτων Μεσαιωνικής 

πόλης Δήμου Ρόδου» 
                    

22 
Μελέτη: «Δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού 

Μεσαιωνικής πόλης» 
                    

Γ' Μέρος: Έργα 

Α/Α Υποέργου 

στην 

Προγραμματική 

Τίτλος Υποέργου 1ο ΕΤΟΣ  2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ 8ο ΕΤΟΣ 9ο ΕΤΟΣ 10ο ΕΤΟΣ 

23  Έργο: «Διαχείριση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης»                     

24 Έργο: «Υπόγεια δίκτυα Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου»                     

25  Έργο: «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού Ρόδου»                     

26 

Έργο: «Κατασκευές με ενσωματωμένο ευφυές 

λειτουργικό σύστημα με αισθητήρα παρακολούθησης 

πλήρωσης και μηχανισμό συμπίεσης» 

                    

27 

Έργο: «Κατασκευή καλύπτρων δημόσιων κάδων 

απορριμμάτων στη Μεσαιωνική πόλη και σε 

χαρακτηρισμένες ως μνημειακές περιοχές» 

                    

28 
Έργο: «Ηλεκτροφωτισμός Μεσαιωνικής πόλης Δήμου 

Ρόδου» 
                    

29  Έργο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»                     

31 
Έργο: «Αποκατάσταση πλακόστρωτων και 

χαλικόστρωτων Μεσαιωνικής πόλης» 
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33 

«Άμεσα μέτρα προστασίας και άρσης ετοιμορροπίας σε 

Μεσαιωνική πόλη και Ρόδο» [Καταγραφή, λήψη 

σωστικών μέτρων και σύνταξη επικαιροποιημένης 

βάσης δεδομένων για τη συστηματική αντιμετώπιση των 

φθορών στα ακίνητα (Δημοσίου και ιδιωτικά)] 

                    

34 
Έργο: «Πληροφοριακό έργο για τη Μεσαιωνική πόλη 

της Ρόδου» 
                    

35 
 Έργο: «Ανάπλαση τεσσάρων (4) πλατειών στη 

Μεσαιωνική πόλη Ρόδου» 
                    

36 
Έργο: "Garden Park Theatre" οδού Ανδρονίκου 

Μεσαιωνικής πόλης 
                    

37 

Έργο: «Αποκατάσταση του κτηρίου που στεγάζεται το 

Κέντρο Υγείας στη Μεσαιωνική πόλη και 

εκσυγχρονισμός/δημιουργία σύγχρονης δομής υγείας» 

                    

39 
 Έργο: «Δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού 

Μεσαιωνικής πόλης» 
                    

40 

Έργο: Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και 

επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής 

πόλης νήσου Ρόδου 

                    

Γ' Μέρος: Υπηρεσίες 

Α/Α Υποέργου 

στην 

Προγραμματική 

Τίτλος Υποέργου 1ο ΕΤΟΣ  2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ 8ο ΕΤΟΣ 9ο ΕΤΟΣ 10ο ΕΤΟΣ 

30 
Υπηρεσία: «Ηλεκτροκίνηση Μεσαιωνικής πόλης 

Ρόδου» 
                    

32 

Υπηρεσία - Παρεμβάσεις στις περιμετρικές οχυρώσεις 

της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, με στόχο τον 

ευπρεπισμό τους» 

                    

38 
Υπηρεσία: «Σύστημα Ελέγχου Εισόδου Οχημάτων στη 

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» 
                    

Γ' Μέρος: Προμήθειες 

Α/Α Υποέργου 

στην 

Προγραμματική 

Τίτλος Υποέργου 1ο ΕΤΟΣ  2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ 8ο ΕΤΟΣ 9ο ΕΤΟΣ 10ο ΕΤΟΣ 

38 
 Προμήθεια: «Σύστημα Ελέγχου Εισόδου Οχημάτων στη 

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΠΟΑ & ΟΔΑΠ  

ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

α/α 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Π/Υ 

3 

Συλλογή στοιχείων από το Κτηματολόγιο Ρόδου, 

διενέργεια αυτοψιών στα ακίνητα και 

επικαιροποίηση δεδομένων 

ΟΔΑΠ   30.000,00 

4 

Ενημέρωση και συμπλήρωση βάσης δεδομένων 

των ακινήτων διαχείρισης ΟΔΑΠ σε GIS βάσει 

κριτηρίων αξιοποίησης 

ΟΔΑΠ   30.000,00 

5 
Πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων διαχείρισης 

ΟΔΑΠ στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου 
ΟΔΑΠ   150.000,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ 210.000,00 

     

  

Ψηφιοποίηση των καταλόγων των 

επιστημονικών συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης 

και του παλαιού και νεότερου υλικού του 

Φωτογραφικού Αρχείου της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας 

ΥΠΠΟΑ 

ΕΠΑ - ΠΟΛΥΕΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ 

ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟ 2023  

250.000,00 

10 
Εκδόσεις βιβλίων με θέματα της Μεσαιωνικής 

πόλης της Ρόδου 
ΥΠΠΟΑ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΥΠΠΟΑ 

504136/03.11.2022 

Απόφαση (ΑΔΑ: 

ΡΟΝΛ4653Π4-ΘΧΑ) 

150.000,00 

21 

Μελέτη Αποκατάστασης και ανάδειξης του 

Καταλανικού Αρχοντικού (ΒΚ 1485) στην οδό 

Σιμίου 1 

ΥΠΠΟΑ 

ΕΠΑ- ΝΑ514 με κωδικό 

πράξης 

2022ΝΑ51400085  

70.000,00 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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41 
Αποκατάσταση του Οθωμανικού αρχοντικού 

Χασάν Μπέη 
ΥΠΠΟΑ 

ΤΑΑ- ΚΕ 

2022ΤΑ01400034 

5162226 στο ΠΔΕ 2022, 

ΣΑΤΕ 014 

1.500.000,00 

42 
Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη 

τεμένους Ρετζέπ πασά 
ΥΠΠΟΑ 

ΤΑΑ- ΚΕ 

2022ΤΑ01400062 

5162227 στο ΠΔΕ 2022,  

ΣΑΤΕ 014 

800.000,00 

43 
Αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού 

νεκροταφείου του Μουράτ Ρεΐς 
ΥΠΠΟΑ 

ΤΑΑ- ΚΕ 

2022ΤΑ01400059 

5162228 στο ΠΔΕ 2022, 

ΣΑΤΕ 014 

400.000,00 

44 

Ανάδειξη, διαμόρφωση του αρχαιολογικού 

χώρου των αρχαίων νεωρίων και των 

μεσαιωνικών κήπων του Παλατιού του Μεγάλου 

Μαγίστρου και δημιουργία υπαίθριας 

διαχρονικής γλυπτοθήκης στη Μεσαιωνική πόλη 

της Ρόδου και στην αρχαία ακρόπολη Ρόδου 

ΥΠΠΟΑ ΤΑΑ  4.500.000,00 

45 

Διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στο Μώλο 

των Μύλων του μεσαιωνικού λιμανιού της 

πόλης της Ρόδου: α) Αποκατάσταση και 

ανάδειξη των διαχρονικών οχυρωματικών 

κατασκευών του Μώλου των Μύλων 

(ΥΝΜΤΕΔ) και β) Διαμόρφωση του 

αρχαιολογικού χώρου των Μύλων ως υπαίθριου 

μουσείου (ΕΦΑΔ). 

ΥΠΠΟΑ 

ΤΑΑ- ΚΕ 

2022ΤΑ01400059 

5162228 στο ΠΔΕ 2022, 

ΣΑΤΕ 014 

1.000.000,00 

46 
Επισκεψιμότητα και προβολή του Φρουρίου του 

Αγίου Νικολάου 
ΥΠΠΟΑ 

ΤΑΑ- ΚΕ 

2022ΤΑ01400059 

5162228 στο ΠΔΕ 2022, 

ΣΑΤΕ 014 

500.000,00 

47 
Ανάδειξη επιθαλάσσιων οχυρώσεων από τον 

πύργο του Naillac έως τον Μώλο των Μύλων 
ΥΠΠΟΑ 

ΤΑΑ- ΚΕ 

2022ΤΑ01400059 

5162228 στο ΠΔΕ 2022, 

ΣΑΤΕ 014 

1.000.000,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ 10.170.000,00 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  

Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

Πολιτιστικών Πόρων, για το Έργο: «Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου» 

Α' Μέρος: Μελέτες ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Α/Α 

Υποέργου 

στην 

Προγραμ

ματική 

Τίτλος 

Υποέργου 

Κ.Α. 

Εσόδ

ων 

Ποσοστά/

Ποσά 

Χρηματοδ

ότησης 

Κ.Α. 

Δαπανώ

ν 

Αρχικός 

Προϋπολο

γισμός ή 

Ποσό 

Σύμβασης 

Χρηματο

δότηση  

202

2 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Πολυετεί

ς 

Δαπάνες 

Φορέας 

Υλοποίησ

ης 

1 

Αναθεώρηση 

Κανονιστικών 
Διατάξεων 

Μεσαιωνικής 

πόλης Ρόδου 

Δεν 
απαιτ

είται 

Δεν 

απαιτείται 

Δεν 
απαιτείτ

αι 

Δεν 

απαιτείται 

Δεν 

απαιτείται 

0,0

0 € 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Δεν 
συμπληρ

ώνεται 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 
Μεσαιωνι

κής πόλης 

και 
Μνημείων 

2 

Πολεοδομική 
Μελέτη 

Μεσαιωνικής 

πόλης Ρόδου (Β΄ 
Φάση) 

Δεν 

απαιτ

είται 

Δεν 
απαιτείται 

Δεν 

απαιτείτ

αι 

Δεν 
απαιτείται 

Δεν 
απαιτείται 

0,0
0 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Δεν 

συμπληρ

ώνεται 

Δήμος 

Ρόδου - 
Διεύθυνση 

Μεσαιωνι

κής πόλης 
και 

Μνημείων 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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6 

Ανάπλαση 

τμήματος του 

Ιστορικού 
Κέντρου νήσου 

Ρόδου 

      
145.000,0

0 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

200

,00 
€ 

72.400

,00 € 

72.400,

00 € 
              Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 

7 

Συγκοινωνιακή 

μελέτη 

πεζοδρόμησης 
ιστορικής 

περιοχής 

      
37.200,00 

€ 

Ίδιοι 

Πόροι 

200

,00 
€ 

37.000

,00 € 
                Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 
Μνημείων 

8 

Μελέτη 

σχεδιασμού και 

κατασκευής νέων 
ποδηλατοδρόμων 

σε Μνημειακές 

περιοχές της 

Ρόδου 

      
37.200,00 

€ 

Ίδιοι 

Πόροι 

200
,00 

€ 

18.500

,00 € 

18.500,

00 € 
              Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 
Μεσαιωνι

κής πόλης 

και 

Μνημείων 

10 

Εκδόσεις 

βιβλίων με 

θέματα της 
Μεσαιωνικής 

πόλης της Ρόδου 

  

ΥΠΠΟΑ: 

150.000,00

€ ΔΗΜΟΣ 
ΡΟΔΟΥ: 

45.000,00€  

  
195.000,0

0 € 

Προγραμμ
ατικής 

Σύμβασης 

Πολιτισμι
κής 

Ανάπτυξη

ς  

50,

00 
€ 

22.475

,00 € 

22.475,

00 € 
              Ναι 

ΕΦΑ 

Δωδεκανή
σου 

Β' Μέρος: Μελέτες ΕΡΓΩΝ 

Α/Α 

Υποέργου 

στην 

Προγραμ

ματική 

Τίτλος 

Υποέργου 

Κ.Α. 

Εσόδ

ων 

Ποσοστά/

Ποσά 

Χρηματοδ

ότησης 

Κ.Α. 

Δαπανώ

ν 

Αρχικός 

Προϋπολο

γισμός ή 

Ποσό 

Σύμβασης 

Χρηματο

δότηση  

202

2 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Πολυετεί

ς 

Δαπάνες 

Φορέας 

Υλοποίησ

ης 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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11 

Μελέτη: 
«Διαχείριση 

δικτύου 

ύδρευσης και 
αποχέτευσης» 

      
30.000,00 

€ 
Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 

€ 

14.975
,00 € 

14.975,
00 € 

              Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 
Διεύθυνση 

Μεσαιωνι

κής πόλης 
και 

Μνημείων 

12 

Μελέτη: 

«Υπόγεια δίκτυα 
Μεσαιωνικής 

πόλης Ρόδου» 

      
100.000,0

0 € 
Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 

€ 

33.316
,66 € 

33.316,
66 € 

33.316,
66 € 

            Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι

κής πόλης 
και 

Μνημείων 

13 

Μελέτη: 

«Υπόγεια δίκτυα 

δημοτικού 
φωτισμού 

Ρόδου» 

      
30.000,00 

€ 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 
€ 

14.975

,00 € 

14.975,

00 € 
              Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 

14 

Μελέτη: 

«Ηλεκτροφωτισμ

ός Μεσαιωνικής 
πόλης Δήμου 

Ρόδου» 

      
75.000,00 

€ 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 
€ 

24.983

,33 € 

24.983,

33 € 

24.983,

33 € 
            Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 

15 

Μελέτη: 
«Ανανεώσιμες 

Πηγές 

Ενέργειας» 

      
30.000,00 

€ 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 
€ 

29.950

,00 € 
                Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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16 

Μελέτη: 

«Ανάπλαση 
τεσσάρων (4) 

πλατειών της 

Μεσαιωνικής 
πόλης Δήμου 

Ρόδου» 

      
120.000,0

0 € 
Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 

€ 

39.983
,33 € 

39.983,
33 € 

39.983,
34 € 

            Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 
Διεύθυνση 

Μεσαιωνι

κής πόλης 
και 

Μνημείων 

17 

Μελέτη: 
«Πληροφοριακό 

έργο για τη 

Μεσαιωνική 
πόλη της Ρόδου» 

      
30.000,00 

€ 
Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 

€ 

14.975
,00 € 

14.975,
00 € 

              Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι

κής πόλης 

και 
Μνημείων 

& 

ΥΠΠΟΑ/
ΕΦΑ 

Δωδεκανή

σου 

18 

Μελέτη: 
«Αποκατάσταση 

του κτηρίου που 

στεγάζεται το 
Κέντρο Υγείας 

στη Μεσαιωνική 

πόλη και 
εκσυγχρονισμός/

δημιουργία 

σύγχρονης δομής 
υγείας» 

      
49.600,00 

€ 
Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 

€ 

387,50 
€ 

12.000,
00 € 

12.387,
50 € 

12.387,
50 € 

12.387,
50 € 

        Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 
Διεύθυνση 

Μεσαιωνι

κής πόλης 
και 

Μνημείων 

19 

Μελέτη: Garden 
Park Theatre 

οδού Ανδρονίκου 
Μεσαιωνικής 

πόλης 

    

70-

7413.00
23 

90.000,00 
€ 

Ίδιοι 
Πόροι 

400

,00 
€ 

74.000
,00 € 

15.600,
00 € 

              Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 
Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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20 

Μελέτη: 

«Διαχείριση 

απορριμμάτων 
Μεσαιωνικής 

πόλης Δήμου 
Ρόδου» 

Δεν 

απαιτ
είται 

Δεν 
απαιτείται 

Δεν 

απαιτείτ
αι 

Δεν 
απαιτείται 

Δεν 
απαιτείται 

0,0
0 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Δεν 

συμπληρ
ώνεται 

Δήμος 

Ρόδου - 
Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 

22 

Μελέτη: 

«Δημιουργία 

Αστυνομικού 
Σταθμού 

Μεσαιωνικής 

πόλης» 

      
74.400,00 

€ 
Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 

€ 

24.783
,33 € 

24.783,
33 € 

24.783,
33 € 

              

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι

κής πόλης 
και 

Μνημείων 

Γ' Μέρος: Έργα 

Α/Α 

Υποέργου 

στην 

Προγραμ

ματική 

Τίτλος 

Υποέργου 

Κ.Α. 

Εσόδ

ων 

Ποσοστά/

Ποσά 

Χρηματοδ

ότησης 

Κ.Α. 

Δαπανώ

ν 

Αρχικός 

Προϋπολο

γισμός ή 

Ποσό 

Σύμβασης 

Χρηματο

δότηση  

202

2 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Πολυετεί

ς 

Δαπάνες 

Φορέας 

Υλοποίησ

ης 

23 

 Έργο: 

«Διαχείριση 
δικτύου 

ύδρευσης και 

αποχέτευσης» 

      
650.000,0

0 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,
00 

€ 

50,00 

€ 

324.950

,00 € 

324.950

,00 € 
            Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 
Μεσαιωνι

κής πόλης 

και 
Μνημείων 

24 

Έργο: «Υπόγεια 
δίκτυα 

Μεσαιωνικής 

πόλης Ρόδου» 

    

70-

7326.00
15 

12.000.00

0,00 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 
€ 

990,00 

€ 

2.399.9

90,00 € 

2.399.9

90,00 € 

2.399.9

90,00 € 

2.399.9

90,00 € 

2.399.0

00,00 € 
      Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 
& ΔΕΥΑΡ 

(Προγραμ

ματική) 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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25 

 Έργο: «Υπόγεια 

δίκτυα 

δημοτικού 
φωτισμού 

Ρόδου» 

      
10.000.00

0,00 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 
€ 

990,00 

€ 

1.999.9

90,00 € 

1.999.9

90,00 € 

1.999.9

90,00 € 

1.999.9

90,00 € 

1.999.0

00,00 € 
      Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 
& ΔΕΥΑΡ 

(Προγραμ

ματική) 

26 

Έργο: 

«Κατασκευές με 

ενσωματωμένο 
ευφυές 

λειτουργικό 

σύστημα με 
αισθητήρα 

παρακολούθησης 

πλήρωσης και 
μηχανισμό 

συμπίεσης» 

      
1.750.000,

00 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 
€ 

9.950,

00 € 

870.000

,00 € 

870.000

,00 € 
            Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 
& 

Διεύθυνση 

Καθαριότη
τας & 

Ανακύκλω

σης 

27 

Έργο: 
«Κατασκευή 

καλύπτρων 

δημόσιων κάδων 
απορριμμάτων 

στη Μεσαιωνική 

πόλη και σε 
χαρακτηρισμένες 

ως μνημειακές 

περιοχές» 

    

70-

7326.00
01 

74.400,00 

€ 

Ίδιοι 

Πόροι 

400

,00 
€ 

74.000

,00 € 
                Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 

28 

Έργο: 
«Ηλεκτροφωτισμ

ός Μεσαιωνικής 

πόλης Δήμου 
Ρόδου» 

      
1.700.000,

00 € 
Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 

€ 

50,00 
€ 

566.633
,33 € 

566.633
,33 € 

566.633
,33 € 

          Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 
Διεύθυνση 

Μεσαιωνι

κής πόλης 
και 

Μνημείων 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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29 

 Έργο: 

«Ανανεώσιμες 

Πηγές 
Ενέργειας» 

      
15.000.00

0,00 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,
00 

€ 

50,00 

€ 

7.499.9

50,00 € 

7.499.9

50,00 € 
            Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 
Μεσαιωνι

κής πόλης 

και 
Μνημείων 

31 

Έργο: 

«Αποκατάσταση 

πλακόστρωτων 
και 

χαλικόστρωτων 

Μεσαιωνικής 
πόλης» 

      
1.000.000,

00 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,
05 

€ 

74.400

,00 € 

115.693

,74 € 

115.693

,74 € 

115.693

,74 € 

115.693

,74 € 

115.693

,74 € 

115.69

3,74 € 

115.69

3,74 € 

115.69

3,77 € 
Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 
Μεσαιωνι

κής πόλης 

και 
Μνημείων 

33 

«Άμεσα μέτρα 
προστασίας και 

άρσης 

ετοιμορροπίας σε 
Μεσαιωνική 

πόλη και Ρόδο» 

[Καταγραφή, 
λήψη σωστικών 

μέτρων και 

σύνταξη 
επικαιροποιημέν

ης βάσης 

δεδομένων για τη 
συστηματική 

αντιμετώπιση 

των φθορών στα 
ακίνητα 

(Δημοσίου και 

ιδιωτικά)] 

    

70-

7336.00
20 

157.944,3

3 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

944

,33 
€ 

157.00

0,00 € 
                Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ



43/46 

 

34 

Έργο: 

«Πληροφοριακό 
έργο για τη 

Μεσαιωνική 

πόλη της Ρόδου» 

      
150.000,0

0 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,
00 

€ 

37.487

,50 € 

37.487,

50 € 

37.487,

50 € 

37.487,

50 € 
          Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 
& 

ΥΠΠΟΑ/

ΕΦΑ 
Δωδεκανή

σου 

35 

 Έργο: 

«Ανάπλαση 
τεσσάρων (4) 

πλατειών στη 
Μεσαιωνική 

πόλη Ρόδου» 

      
500.000,0

0 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 
€ 

74.400

,00 € 

141.850

,00 € 

141.850

,00 € 

141.850

,00 € 
          Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 
Μνημείων 

36 

Έργο: "Garden 

Park Theatre" 

οδού Ανδρονίκου 
Μεσαιωνικής 

πόλης 

    

15-

7331.00
50 

350.000,0

0 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 
€ 

174.97

5,00 € 

174.975

,00 € 
              Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 

37 

Έργο: 

«Αποκατάσταση 
του κτηρίου που 

στεγάζεται το 

Κέντρο Υγείας 
στη Μεσαιωνική 

πόλη και 

εκσυγχρονισμός/
δημιουργία 

σύγχρονης δομής 

υγείας» 

      
300.000,0

0 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,
00 

€ 

50,00 

€ 
50,00 € 50,00 € 50,00 € 

149.875

,00 € 

149.875

,00 € 
      Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 
Μεσαιωνι

κής πόλης 

και 
Μνημείων 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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39 

 Έργο: 

«Δημιουργία 
Αστυνομικού 

Σταθμού 

Μεσαιωνικής 
πόλης» 

      
200.000,0

0 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 
€ 

50,00 

€ 
50,00 € 

99.925,

00 € 

99.925,

00 € 
          Ναι 

Δήμος 
Ρόδου - 

Διεύθυνση 

Μεσαιωνι
κής πόλης 

και 

Μνημείων 

40 

Έργο: 

Αποκατάσταση, 
εκσυγχρονισμός 

και 

επαναλειτουργία 
Δημοτικών 

Λουτρών 

Μεσαιωνικής 
πόλης νήσου 

Ρόδου 

    

70-

7321.00

10 

2.320.500,
00 € 

Ίδιοι 
Πόροι 

100

,00 

€ 

400,00 
€ 

20.000,
00 € 

1.150.0
00,00 € 

1.150.0
00,00 € 

          Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 
Διεύθυνση 

Μεσαιωνι

κής πόλης 
και 

Μνημείων 

Γ' Μέρος: Υπηρεσίες 

Α/Α 

Υποέργου 

στην 

Προγραμ

ματική 

Τίτλος 

Υποέργου 

Κ.Α. 

Εσόδ

ων 

Ποσοστά/

Ποσά 

Χρηματοδ

ότησης 

Κ.Α. 

Δαπανώ

ν 

Αρχικός 

Προϋπολο

γισμός ή 

Ποσό 

Σύμβασης 

Χρηματο

δότηση  

202

2 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Πολυετεί

ς 

Δαπάνες 

Φορέας 

Υλοποίησ

ης 

30 

Υπηρεσία: 

«Ηλεκτροκίνηση 

Μεσαιωνικής 
πόλης Ρόδου» 

      
3.000.000,

00 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,
00 

€ 

250.00

0,00 € 

343.743

,75 € 

343.743

,75 € 

343.743

,75 € 

343.743

,75 € 

343.743

,75 € 

343.74

3,75 € 

343.74

3,75 € 

343.74

3,75 € 
Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 
Μεσαιωνι

κής πόλης 

και 
Μνημείων 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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32 

Υπηρεσία - 
Παρεμβάσεις 

στις περιμετρικές 

οχυρώσεις της 
Μεσαιωνικής 

πόλης Ρόδου, με 

στόχο τον 
ευπρεπισμό 

τους» 

      
1.000.000,

00 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,
05 

€ 

74.400

,00 € 

115.693

,74 € 

115.693

,74 € 

115.693

,74 € 

115.693

,74 € 

115.693

,74 € 

115.69

3,74 € 

115.69

3,74 € 

115.69

3,77 € 
Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 
Μεσαιωνι

κής πόλης 

και 
Μνημείων 

38 

Υπηρεσία: 
«Σύστημα 

Ελέγχου Εισόδου 

Οχημάτων στη 
Μεσαιωνική 

πόλη της Ρόδου» 

      
1.620.050,

00 € 

Ίδιοι 

Πόροι 

50,
00 

€ 

180.00

0,00 € 

180.000

,00 € 

180.000

,00 € 

180.000

,00 € 

180.000

,00 € 

180.000

,00 € 

180.00

0,00 € 

180.00

0,00 € 

180.00

0,00 € 
Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 

Διεύθυνση 
Μεσαιωνι

κής πόλης 

και 
Μνημείων 

Γ' Μέρος: Προμήθειες 

Α/Α 

Υποέργου 

στην 

Προγραμ

ματική 

Τίτλος 

Υποέργου 

Κ.Α. 

Εσόδ

ων 

Ποσοστά/

Ποσά 

Χρηματοδ

ότησης 

Κ.Α. 

Δαπανώ

ν 

Αρχικός 

Προϋπολο

γισμός ή 

Ποσό 

Σύμβασης 

Χρηματο

δότηση  

202

2 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Πολυετεί

ς 

Δαπάνες 

Φορέας 

Υλοποίησ

ης 

38 

 Προμήθεια: 

«Σύστημα 

Ελέγχου Εισόδου 
Οχημάτων στη 

Μεσαιωνική 

πόλη της Ρόδου» 

      
379.950,0

0 € 
Ίδιοι 

Πόροι 

50,

00 

€ 

74.400
,00 € 

38.187,
50 € 

38.187,
50 € 

38.187,
50 € 

38.187,
50 € 

38.187,
50 € 

38.187
,50 € 

38.187
,50 € 

38.187
,50 € 

Ναι 

Δήμος 

Ρόδου - 
Διεύθυνση 

Μεσαιωνι

κής πόλης 
και 

Μνημείων 

Σύνολο Αρχικού Εκτιμώμενου Προϋπολογισμού Προγραμματικής 

Σύμβασης Μεσαιωνικής πόλης (Δήμος Ρόδου & Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου) διάρκειας δέκα (10) ετών: 

53.196.244,30 €                       
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 818/2022  

 

   

 

 

 

    ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) 

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Σπυρόπουλος Σπυρίδων 

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

   Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

ΑΔΑ: 9ΧΞΥΩ1Ρ-ΒΧΤ
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