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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: 753/2019 
 

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  
 

10. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

12.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   
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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   (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 
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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 εκτός Η/Δ: Έγκριση δράσεων που θα υλοποιηθούν με την 

επιχορήγηση ποσού 2.079.700,00€ από τo πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, αρ.πρωτ. 

2/40141/2019. 

 

     Ο Δήμαρχος κ.Φώτιος Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 

του Σώματος εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω κατεπείγοντος την υπ΄αριθ. 

πρωτ. 2/40141/25-7-2019 της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, η 

οποία έχει ως εξής: 

 

Με τη με αρ. 600/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 
η αποδοχή επιχορήγησης ποσού 2.079.700,00 € από το πρόγραμμα 
«Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τους όρους της 
με αρ. πρωτ. 30292/19-4-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
«Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”». 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο  
προγραμματισμός των έργων και δράσεων που θα υλοποιηθούν με την 
παρούσα επιχορήγηση γίνεται από το Δήμο. Τα βασικά κριτήρια επιλογής 
τους προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 4748/20.02.2018 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.  Επιλέξιμες δράσεις είναι οι κάθε 
είδους πράξεις που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του 
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 
της υπ΄ αριθμ. 4748/20.02.2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών: 
«α) Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, 
βελτίωση και 
συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και 
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω 
και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. 
β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, 
ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, 
αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των 
ανωτέρω». 
 

Δεδομένου ότι  
α) Η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με τη συνδρομή και 

Εθελοντών έχει συντάξει Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες για την 
αποκατάσταση και επαναλειτουργία του θεάτρου, οι οποίες έχουν εγκριθεί 
με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 
ΤΜΑΝΣΜΠΚ/176415/18347/1689/407/19-04-2018 Απόφαση Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπολείπονται οι μελέτες εφαρμογής και τα 
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τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης και 
επαναλειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. 
β) Η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων υλοποιεί τη με αρ πρωτ. 

2/26889/24-5-2019 Σύμβαση υπηρεσίας «Υπηρεσίες Σύνταξης Φακέλων 
και Υποστήριξης Διαδικασιών για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου», στα πλαίσια 
της οποίας παραδίδονται τις επόμενες ημέρες οι φάκελοι για την 
προκήρυξη δημόσιας σύμβασης μελετών εφαρμογής (αρχιτεκτονική, 
στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, μελέτης ακουστικής, μελέτης σκηνής, 
θεατρικού φωτισμού, οπτικοακουστικές μελέτες κ.α). Αμέσως μετά 
μπορούν να αρχίσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση της 
Ανάθεσης των Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης για την 
αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. 
γ) Απαιτείται η ωριμότητα του έργου (μελέτες και αδειοδοτήσεις) για να 
υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα, όπως 
το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα πλαίσια της 
πρόσκλησης «Αξιοποίηση/αποκατάσταση εμβληματικών κτιρίων Δημοτικής 
περιουσίας». 
δ) Απαιτείται η ολοκλήρωση των δράσεων που θα υλοποιηθούν από την 
παρούσα επιχορήγηση εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα 
με τους όρους της με αρ. πρωτ. 30292/19-4-2019 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών,  
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γιαννακάκη; 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Αυτό το θέμα δεν το γνωρίζω και 

είανι  μεγάλο κονδύλι. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έχει έλθει επιπρόσθετα ένα μήνα πριν τις εκλογές 

και το κυνηγήσαμε για να είμαστε ειλικρινείς ένα ποσό έκτακτης 
επιχορήγησης για έργα, μελέτες, 2.079.700 € από το πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην αποδοχή χρηματοδότησης 
ήλθε ήδη το 1.000.000 € στο ταμείο μας, ήλθαν τα μισά, τα αποδεχθήκαμε 
και τώρα αναμένονται και τα υπόλοιπα. 

Αυτά λοιπόν τα χρήματα επειδή προχώρησε ο Τεχνικός Σύμβουλος 
στις μελέτες εφαρμογής του Εθνικού Θεάτρου εισηγήθηκε η Υπηρεσία 
Προγραμματισμού με την Υπηρεσία Μεσαιωνικής Πόλης να διατεθούν τα 
χρήματα αυτά αντί για ασφάλτους ή από εδώ από εκεί ΣΑΤΑ, κλπ να 
δεσμευτούν για την μελέτη εφαρμογής, εννοείται ότι θα έχουμε εκπτώσεις 
και, και, αλλά να υπάρχει. Γιατί ; Να σας πω γιατί.  

Άνοιξε ένα καινούργιο πρόγραμμα χρηματοδότησης εμβληματικών 
κτιρίων μέχρι 10.000.000 € και αν είναι εμβληματικό πλέον αυτό και 
νομίζω αυτό είναι το λαχείο για το Εθνικό Θέατρο και εξ αυτού του λόγου 
εισηγήθηκε η κ. Παρασκευοπούλου με την κ. Κολεζάκη να πούμε ότι οι 
δράσεις που θα υλοποιηθούν με αυτό, γιατί πρέπει να στείλουμε και στον 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟ» που θα τα τοποθετήσουμε αυτά τα χρήματα και για αυτό 
βρήκαμε αυτή τη μελέτη.  
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ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Το παρών έχει να κάνει όπως 
αντιλαμβάνεστε με το ότι ας αποφασίσουν αυτοί που έρχονται. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εντάξει μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Απλώς 

πρέπει να στείλουμε έγγραφο στο υπουργείο ότι εμείς τα αποδεχθήκαμε και 
θα τοποθετηθούν στο Εθνικό και αν βρουν από αλλού να φτιαχτεί το 
Εθνικό ευχαρίστως να φύγουν αυτά τα δύο.  

Εγώ είχα πει από τη μίσθωση της Νέας Αγοράς αν προχωρούσε ο 
διαγωνισμός 5 εκατομμύρια θα πήγαιναν κατευθείαν εκεί.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γιαννακάκη για το συγκεκριμένο, το 17ο θέμα;  
 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :  Μετά από αυτά που είπε ο Δήμαρχος 

και τις επαρκείς επεξηγήσεις λέω ναι. 
 

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

 
  
Ο Αντιπρόεδρος κ.Στ.Σταγκας, ο Γραμματέας Δ.Σ. κ.Α.Γιαννικουρής, 

ο Ανεξάρτητος  Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς καθώς και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μ. Καραγιάννη, Δ.Μουτάφης, Στ.Σαρρή, Ε.Παναή, 
Ε.Ατσίδη,Α.Μανωλάκης  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 αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως 
«επείγουσας ανάγκης» και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών 
του Σώματος, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

 Α) ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης για 
το θέμα σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 689/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΩ8ΕΩ1Ρ-
ΜΝΜ). 
 
     
Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Μειοψηφούντος του επικεφαλής  της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.Γ. Υψηλάντη και της Δημοτικής 
Συμβούλου Κας Σ.Σαρρή-Υωηλάντη, οι οποίοι ψήφισαν «παρών» 
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1. Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού 2.079.700,00€ για την υλοποίηση 
του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, της 
«Ανάθεσης Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης για την 
αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου», σύμφωνα με του όρους της 
με αρ. πρωτ. 30292/19-4-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
«Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ¨Φιλόδημος ΙΙ¨». 
 
2. Εγκρίνει την κάλυψη του επιπλέον  ποσού (προεκτιμώμενη αμοιβή 
συνόλου μελετών εφαρμογής – ποσό επιχορήγησης) που τυχόν απαιτηθεί 
για την υλοποίηση της «Ανάθεσης Μελετών Εφαρμογής και Τευχών 
Δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου» από τους 
ίδιους πόρους του Δήμου. 
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