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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 13/26-7-2019   Αριθ. Απόφασης:  690/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 26η Ιουλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 13.00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική 
Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία 
του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/39118/22.7.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η 
οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  
65 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως  
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.4257/2014, 67 του 
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95  
του Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος  

 

 22.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- 

Αντιπρόεδρος  

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος  

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος,  
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος  

23.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 24.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

25.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

 26.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 27. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
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10. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

12.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

13. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος  
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-  

Αντιδήμαρχος  

  

15. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος  

 

17. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

18.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ  

10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

2.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-
Αντιδήμαρχος 

11.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 
 

12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης 
«ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
5. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ 
ΦΛΩΡΑ-Αντιδήμαρχος 

14.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 

6. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

15.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος  

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης 
«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
 

16.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη 
Δημοτική Σύμβουλος 

8.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

17. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

9.  ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 
Επίσης παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα  
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(30), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εντός και εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε 
στο Σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 
65 του Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως συμπληρώθηκε από την 
παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (Α΄93), «Ένα μήνα πριν 
από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των 
νέων Δημοτικών αρχών το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει 
μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για 
θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως όλα τα θέματα 
της Συνεδρίασης εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 

 
Θ Ε Μ Α 2.31:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών της 
σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του 
οπτικοακουστικού θεάματος στο  δημοτικό ανθόκηπο πλατείας 
Ρίμινι Ρόδου. 

(Το θέμα προτάχθηκε στη συζήτηση των θεμάτων της Η/Δ 

και συζητήθηκε πρώτο). 

 

 Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος την 

αρ.πρωτ.2/39044/2019 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης 

και Μνημείων  για το θέμα και καλεί το Σώμα να συμφωνήσει 

προκειμένου να προταχθεί της συζήτησης των θεμάτων της Η/Δ 

και να συζητηθεί πρώτο. 

 
 Σχετικό : το με αρ. 2/37937/16-07-2019 αίτημα της ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Α.Ε. 
Έχοντας υπόψη: 
 

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

Το από 28-01 -2016 Προσύμφωνο  Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του  
Δήμου Ρόδου και της  «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ» 
Την υπ΄ αριθμό  ΥΠΠΟ /ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/48764/2052/28-5-2009(ΦΕΚ 
277/ΑΑΠ/15-06-2009) «Οριοθέτηση της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου ως 
αρχαιολογικού χώρου» 

Την με ΑΔΑ 6ΝΩΧ4653Π4-8Χ3 και αρ. πρ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/431819/259363/8915/3073/23-12-2016 
Απόφαση έγκρισης της μελέτης διαμόρφωσης και χρήσης του «Δημοτικού 
Ανθόκηπου πλατείας Ρίμινι (πρώην Ήχος και Φώς)» εντός του αρχαιολογικού 
χώρου της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, Δήμου Ρόδου 
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Την από 10-03-2017  θεώρηση των σχεδίων από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου  της μελέτης διαμόρφωσης και χρήσης του 
«Δημοτικού Ανθόκηπου πλατείας Ρίμινι (πρώην Ήχος και Φώς)» εντός του 
αρχαιολογικού χώρου της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, Δήμου Ρόδου 

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

Την από 28/02/2018 υπογραφείσα σύμβαση παραχώρησης της χρήσης 
και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στον δημοτικό ανθόκηπο 
πλατείας Ρίμινι Ρόδου (πρώην Ήχος και Φως) μεταξύ της αναδόχου εταιρίας με 
την επωνυμία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Α.Ε. και του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
Την αρ. 321/2017/26-04-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 
την οποία ψηφίσθηκε η έγκριση της Μελέτης διαμόρφωσης και χρήσης του 
«Δημοτικού Ανθόκηπου πλατείας Ρίμινι (πρώην Ήχος και Φώς)» όπως  
κατατέθηκε, και δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του ΔΣ για την λειτουργία του χώρου 
ως θεματικού πάρκου  σύμφωνα με την  16793/23.02.2009 Κ.Υ.Α.  και η 
συνδρομή του στις ενέργειες που απαιτούνται  για  την έκδοση  «Ειδικού  Σήματος  
Λειτουργίας» ( κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ) 

Το γεγονός ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60908/08-10-2018 αίτημα της 
εταιρείας ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Α.Ε. ζητήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης 
εργασιών έως την 30-04-2019. Με το υπ’ αριθμ. 2/60908/10-12-2018 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, μετά από την αρ. 
1171/2018/30-10-2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, 
εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως την 30-04-2019 και 
θεωρήθηκε το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα.  

Το γεγονός ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/13385/14-03-2019 αίτημα της 
εταιρείας ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Α.Ε. ζητήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης 
εργασιών έως την 31-08-2019. Με το υπ’ αριθμ. 2/13385/17-04-2019 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, μετά από την αρ. 
328/2019/27-03-2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε 
η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως την 31-08-2019 και 
θεωρήθηκε το επικαιροποιημένο  χρονοδιάγραμμα.  
 
Με την αρ. πρωτ. 37937/16-07-2019  αίτηση της η ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Α.Ε. ζήτησε 
παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των προθεσμιών έως τις 30/04/2020, 
στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 
Κυρίαρχο στοιχείο της Τεχνικής Έκθεσης είναι ότι η λογική της αναβίωσης του 
κήπου έχει όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν ένα θεματικό πάρκο και 
αρκετές παρεμβάσεις που περιεγράφηκαν στη Τεχνική Έκθεση αφορούν και στην 
συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που τίθενται από το νομοθετικό καθεστώς που 
διέπει τη λειτουργία των θεματικών πάρκων (Κ.Υ.Α. 16793/23.02.2009).  
 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας ως θεματικό πάρκο θα πρέπει - μεταξύ άλλων - 
υποχρεωτικά να υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης μεγάλων οχημάτων (πούλμαν).  
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2β της σύμβασης, ο Δήμος Ρόδου έχει 
αναλάβει την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών του, για τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης της πλατείας Ρίμινι 
που θα συμβάλει στην ασφαλή και ομαλή πρόσβαση στο χώρο του θεάματος, την 
οποία μετά την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υλοποιήσει. Ο Δήμος 
Ρόδου έχει κάνει σχετικές ενέργειες και έχει εγκρίνει με την 429/2019 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου τη μελέτη του έργου «Διαμόρφωση του χώρου 
έμπροσθεν του Ήχος και Φως» και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου με 
την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 790/14-04-2019 ενέκρινε τη 
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δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ύψους 74.400€ σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων 2019 του Δήμου Ρόδου. Όμως τα έργα υλοποίησης της 
διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης δεν έχουν ξεκινήσει καθώς απαιτούνται πριν 
την έναρξη εργασιών πρόσθετες ενέργειες, όπως η έκδοση των απαιτούμενων 
αποφάσεων για την αλλαγή του χώρου στάθμευσης, η διαδικασία δημοπράτησης, 
η επιλογή αναδόχου κλπ.  
Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση στην έναρξη εργασιών του έργου 
«Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του Ήχος και Φως» θέτει εν αμφιβόλω μια 
βασική προϋπόθεση για την λήψη από την Ήχος και Φως Α.Ε. της άδειας 
λειτουργίας του δημοτικού ανθόκηπου ως θεματικό πάρκο, καθώς σύμφωνα με το 
νόμο, η αδειοδότηση θεματικού πάρκου προϋποθέτει - μεταξύ άλλων - και την 
ενδεδειγμένη πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή τη σωστή διαμόρφωση του χώρου 
στάθμευσης. 
 
Επιπρόσθετα, η σύνδεση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης και ομβρίων του 
θεματικού πάρκου έχει προγραμματιστεί να γίνει κατά τη φάση της διαμόρφωσης 
του χώρου στάθμευσης, σε συνεργασία της Ήχος και Φως Α.Ε. με τον ανάδοχο 
του έργου  «Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του Ήχος και Φως», έτσι ώστε να 
περιοριστεί η όχληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, να μη 
γίνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες εκσκαφών οι οποίες ενδεχομένως να 
επιβαρύνουν το ριζικό σύστημα των Φίκων και να περιοριστεί το κόστος για τις 
υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. Οι εργασίες για το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και 
ομβρίων εντός του θεματικού πάρκου έχουν ολοκληρωθεί με τις αναμονές να 
βρίσκονται στο όριο της περίφραξης επί της οδού Παπάγου και αναμένουμε την 
έναρξη εργασιών του έργου  «Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του Ήχος και 
Φως» προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες διασύνδεσης με το δίκτυο της 
πόλης στον χώρο στάθμευσης.  
 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/74002/50500/1472 από 
13/02/2019 επιστολή της Ήχος και Φως Α.Ε. έγινε προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου γνωστοποίηση έναρξης εργασιών εκσκαφών για την εγκατάσταση 
ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων εντός του θεματικού πάρκου και με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 2/20193 από 17-04-2019 επιστολή της Ήχος και Φως Α.Ε. προς την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με θέμα “Εργασίες εγκατάστασης φωτιστικού 
εξοπλισμού Ηχοράματος στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και διασύνδεσή του 
με το κέντρο ελέγχου οπτικοακουστικών συστημάτων του Ηχοράματος στον 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΘΟΚΗΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ ΡΟΔΟΥ (πρώην Ήχος και Φως)»”, 
ξεκίνησαν οι επιτόπιες αυτοψίες και ο σχεδιασμός των ακόλουθων εργασιών σε 
συνεργασία και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων ηλεκτρολόγων μηχανικών της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: 
 

1. Απομάκρυνση του παλαιού εξοπλισμού του Ηχοράματος από τη βόρεια 
πλευρά του παλατιού  

2. Απομάκρυνση των παλαιών καλωδίων του Ηχοράματος από τη βόρεια 
πλευρά του παλατιού και τα τοιχία της Μεσαιωνικής τάφρου 

3. Οριστική χωροθέτηση και προετοιμασία υποδομών εγκατάστασης 
φωτιστικών σωμάτων του Ηχοράματος στη βόρεια πλευρά του παλατιού 

4. Εγκατάσταση των νέων καλωδίων του Ηχοράματος (ισχυρά και ασθενή) 
μέσω των οδεύσεων διασύνδεσης της Μεσαιωνικής τάφρου και του 
παλατιού 

5. Εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων του Ηχοράματος στη βόρεια 
πλευρά του παλατιού 
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6. Διασύνδεση του συστήματος ελέγχου Ηχοράματος με τον υφιστάμενο 
φωτισμό της βόρειας πλευράς του παλατιού 

 
Μετά τους τεχνικούς ελέγχους που ακολούθησαν τις επιτόπιες αυτοψίες και τον 
σχεδιασμό, κρίνεται ότι σημαντικό μέρος των ανωτέρω εργασιών που πρέπει να 
εκτελεστούν εντός της Μεσαιωνικής τάφρου και στη βόρεια εξωτερική πλευρά του 
παλατιού θα είναι προτιμότερο να προγραμματιστούν αμέσως μετά το πέρας της 
τουριστικής περιόδου ώστε να μην προκληθεί όχληση στους χιλιάδες επισκέπτες 
της Μεσαιωνικής τάφρου και του παλατιού. 
 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/37787 από 15/07/2019 επιστολή της Ήχος και Φως 
Α.Ε. κατατέθηκε αίτημα έγκρισης επικαιροποιημένων στοιχείων της μελέτης 
εφαρμογής, καθώς η νέα προσέγγιση του «Ήχος και Φως», που θα 
χρησιμοποιήσει σύγχρονες τεχνολογίες οπτικοακουστικών μέσων, όπως της 
προβολής video mapping πάνω στον βορειοανατολικό τοίχο του παλατιού και της 
Μεσαιωνικής τάφρου σε συνδυασμό με φωτισμό και οπτικά εφέ, καθιστά αναγκαία 
τη συνεχή επικαιροποίηση των μελετών εφαρμογής με βάση τις δοκιμές πεδίου 
που γίνονται κατά τη φάση ανάπτυξης της ψηφιακής παραγωγής τόσο σε σχέση 
με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία ήχου και εικόνας όσο και σε σχέση με τις 
υποδομές στήριξης του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε 
όλο το θεματικό πάρκο. Η έγκριση των επικαιροποιημένων στοιχείων της μελέτης 
εφαρμογής αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
παραγγελία, η εγκατάσταση και ο προγραμματισμός προηγμένου 
οπτικοακουστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού Η/Μ και αυτοματισμών αξίας αρκετών 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. 
 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αιτούμεθα την παράταση προθεσμίας για την 
ολοκλήρωση των αναγκαίων και ενδεικτικών έργων κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι 
έως τις 30/04/2020, σας επισυνάπτουμε το προτεινόμενο επικαιροποιημένο 
χρονοδιάγραμμα εργασιών και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 
λαμβάνοντας υπόψιν τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματός μας. 
 
 
Μετά από τα παραπάνω ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας εργασιών 
κατά έως τις 31/04/2020. 
 
Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω και τις ιδιαιτερότητες του έργου, δηλαδή το 
γεγονός ότι: 

1. τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών που θα πρέπει να επικρατούν για την 
επιτυχή φύτευση και διαμόρφωση του κήπου. 

2. το γεγονός ότι οι εργασίες εντός της μεσαιωνικής τάφρο αλλά και στη όψη 
του παλατιού πρέπει να γίνει εκτός εποχής  έντονης τουριστικής 
δραστηριότητας. 

3. Τη συνεχή επικαιροποίηση των μελετών εφαρμογής με βάση τις δοκιμές 
πεδίου που γίνονται κατά τη φάση ανάπτυξης της ψηφιακής παραγωγής 
τόσο σε σχέση με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία ήχου και εικόνας όσο και 
σε σχέση με τις υποδομές στήριξης του ηλεκτρομηχανολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλο το θεματικό πάρκο. 

4. Το γεγονός ότι τα έργα υλοποίησης της διαμόρφωσης του χώρου πρόσβασης 
και  στάθμευσης δεν έχουν ολοκληρωθεί από τον Δήμο της Ρόδου και άρα 
δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος    
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5. Το γεγονός ότι οι συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο θα γίνουν 
υποχρεωτικά παράλληλα με την διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης και 
άρα δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος    

 
 
Η Υπηρεσία μας είναι σύμφωνη από τεχνικής άποψης για την αιτούμενη 
παράταση. 
 
 Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παράτασης 
προθεσμίας εργασιών της Σύμβασης παραχώρησης της χρήσης  και 
εκμετάλλευσης  του οπτικοακουστικού θεάματος στο  Δημοτικό Ανθόκηπο 
πλατείας Ρίμινι Ρόδου (πρώην «Ήχος και Φως») κατά έως τις 31/04/2020. 
 
 
Αιτιολογία επείγοντος: 
 Το γεγονός ότι με την αρ. 328/2019/27-03-2019  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 
την 31-08-2019 και θεωρήθηκε το επικαιροποιημένο  χρονοδιάγραμμα  
Τις διατάξεις του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 : «……10.Η έγκριση των παρατάσεων 
προθεσμιών γίνεται από την πρόίσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου 
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα 
μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του 
έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Πρόίσταμένη 
Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του 
αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη 
λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα 
κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 
πειθαρχικές ποινές. 
 Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει 
πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊστάμενη αρχή…………………………». 
Το γεγονός ότι το έργο δεν θα ολοκληρωθεί εντός της 31ης ογδόου 2019. 
Θεωρούμε επιβεβλημένη την έγκαιρη λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας. 
 

 

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

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μαρία Καραγιάννη, Δήμος 

Μουτάφης, και  Σ.Σαρρή –Υψηλάντη ήταν απόντες από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την 

ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, την 
τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε.Μανδρακού για την αιτιολογία 
σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του άρθρου 1 παρ. 2 
του Ν.4257/2014, την αιτιολογία για τον χαρακτηρισμό του 
θέματος ως επείγουσας ανάγκης  , τις τοποθετήσεις του 
Δημάρχου , των  επικεφαλής των παρατάξεων, των μελών του 
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Σώματος και του εκπροσώπου της εταιρείας που περιγράφονται  
αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης και με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων  μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία  

 
O επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»  κ.Γ.Υψηλάντης, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ 
κ.Σ.Στάγκας και η Δημοτική Σύμβουλος Κα Ε.Παναή 
ψήφισαν «παρών». 
 
1.  Εγκρίνει τον χαρακτηρισμό του θέματος ως «επείγουσας 
ανάγκης» σύμφωνα με την αιτιολογία της Δ/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης & Μνημείων, που περιγράφεται στην ανωτέρω εισήγηση. 
 
2.  Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εργασιών της Σύμβασης 
παραχώρησης της χρήσης  και εκμετάλλευσης  του οπτικοακουστικού 
θεάματος στο  Δημοτικό Ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου (πρώην «Ήχος 
και Φως»)  έως τις 31/04/2020. 
 
 

 
        
      ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


