
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  28/04/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 13/28-04-2021    Αριθ. Απόφασης: 083/2021

Στη Ρόδο σήμερα την 28η Απριλίου  του  2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 17.00
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου,
σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  στην  Εγκύκλιο  163/33282/29.05.2020  του
Υπουργείου Εσωτερικών και τις  εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα
του  άρθρου  12  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  αρ.Δ1α/ΓΠ
οικ.30612/16.05.2020  (Β΄1869)  και  την  παρ.3  του  άρθρου  14  της  Κοινής
Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π.  οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και
την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την
τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός
συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από
συλλογικά  όργανα,  να  λαμβάνουν  μέρος  σε  μία  διάσκεψη  χωρίς  να  είναι
απαραίτητη  η  φυσική  τους  παρουσία  στο  χώρο  συνεδρίασης  των  υπόλοιπων
μελών  του  συλλογικού  οργάνου»  και  την  εγκύκλιο  426/2020  με  αρ.  πρωτ.
77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β.
Καμπουράκη.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνεκλήθη  με  την  αρ.πρωτ.  2/19604/23.04.2021
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με
τις  διατάξεις   του  άρθρου  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.  ΚΑΡΙΚΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
-Αντιδήμαρχος

29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ-
Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2.ΒΥΡΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.  ΔΡΑΚΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

5.  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -
Αντιδήμαρχος

33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
Αντιδήμαρχος
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ -Αντιδήμαρχος

37.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  -
Αντιδήμαρχος

38.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

39.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -
Αντιδήμαρχος
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41.  ΙΩΣΗΦ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας

Δ.Σ
18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 42.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ-
Πρόεδρος Δ.Σ.

43.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

20.ΣΠΑΝΟΣ–  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
Αντιδήμαρχος

 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -   
Αντιδήμαρχος   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
Αντιδήμαρχος
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  -
Αντιδήμαρχος
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ» (δικ/νος)

4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

 2.ΠΟΤΣΟΣ   ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής
παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΡΟΔΟΥ»

5. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 3.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 6.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή
Νικολαϊδου, 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49)
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τρεις (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
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Θ Ε Μ Α 13o:  Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση
της Β΄Φάσης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου, προς το Υπουργείο Τουρισμού.

Ο  Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη
του Σώματος  α) το αρ.πρωτ.2/19543/2021 αίτημα της Α.Ε ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ και
β) την αρ.πρωτ.2/20408/2021 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου
επί  του  αρ.πρωτ.2/19543/2021  αιτήματος  της  Α.Ε  ΜΑΡΙΝΕΣ  ΡΟΔΟΥ,  που
αναλυτικά και κατά σειρά έχουν  ως ακολούθως:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ρόδος  28-04-2021

                                                                                                    ΕΠΕΙΓΟΝ
 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου             Αριθ.πρωτ. 02/20408/28-04-2021
    ΔΗΜΟΣ  ΡΟΔΟΥ                                                                               

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 1 Π ΠΡΟΣ : : τo Δημοτικό Συμβούλιο
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο  :
Φαξ : 
Ηλεκ/κό Ταχ.:
Ιστοσελίδα :

2241361220
2241046323 
papageotheo@otenet.gr
www.rhodes.gr

 
ΘΕΜΑ: Αίτημα της εταιρείας «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» για αύξηση του συμβατικού
χρόνου παραχώρησης του λιμένα προς το Δήμο Ρόδου»
ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 02/19543/22-04-2021 αίτηση της εταιρείας «Μαρίνες Ρόδου
Α.Ε.»

------------------------------------------------------------------------------------------

Επί  του ως άνω αιτήματος της εταιρείας «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε» να έλθει  ο
Δήμος Ρόδου  σε συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο και κατ΄επέκταση και με την
αιτούσα  μισθώτρια  εταιρεία  του  τουριστικού λιμένα  Ρόδου,  προκειμένου  να  γίνει
περαιτέρω  αύξηση του συμβατικού χρόνου παραχώρησης του λιμένα προς το Δήμο
Ρόδου και κατ’  επέκταση προς την εταιρεία «κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο κατά
νόμο χρονικό διάστημα» ,

 ούτως ώστε να  δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις
που  θα  επιτρέψουν  την  κατασκευή  των  λιμενικών  έργων  της  β΄φάσης  και  την
ανάπτυξη των χερσαίων χώρων της α΄και β΄φάσης ,  εκθέτουμε συνοπτικά το πιο
κάτω ιστορικό και     γνωμοδοτούμε ως ακολούθως:  

1) Σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  της  μεταξύ  Ελληνικού  Δημοσίου  και  Δήμου  Ροδίων
Σύμβαση  Παραχώρησης  του  τουριστικού  λιμένα  Ρόδου  (αρ.  συμβολαιογραφικής
πράξης 23079/13-06-2003 της συμβ/φου Ρόδου Αριστέας Ηρακλείδου – Περίδου),
παραχωρήθηκε ημιτελής ο τουριστικός λιμένας Ρόδου από το Δημόσιο στον Δήμο
Ροδίων με  διάρκεια παραχώρησης 40 χρόνια, με ειδικό όρο ότι:

    -Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού με επέκταση των λιμενικών και
χερσαίων  έργων  (β’  φάση)  κατά  τη  διάρκεια  της  ως  άνω  παραχώρησης,  η
προαναφερόμενη διάρκεια  θα  παραταθεί  περαιτέρω για  μια  δεκαετία  (10)  χρόνια
κατόπιν συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών για προσαρμογή των όρων της
παρούσας (αντάλλαγμα κ.λ.π.) στις τότε κρατούσες συνθήκες.

2)Οι  ειδικές  διατάξεις  του  Ν.  2160/1993  από  τις  οποίες  διέπεται  η  παραπάνω
Σύμβαση παραχώρησης και πιο συγκεκριμένα οι διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου
31 του Ν. 2160/1993, ορίζουν ότι η παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης ζωνών
μαρίνων  διέπονται  από  τον  παραπάνω νόμο  και  τον  Αστικό  Κώδικα  και  επί  της
διάρκειας  ότι η χρονική διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει  τα 99
έτη,  με  πρόβλεψη καταβλητέου στο Δημόσιο ανταλλάγματος για  όλη τη χρονική
διάρκεια της παραχώρησης.
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3)Στη Διακήρυξη του Δήμου Ρόδου (απόφαση 508/2004 Δημοτικού Συμβουλίου) για
την με δημοπρασία εκμίσθωση σε τρίτο του παραχωρηθέντα ως άνω τουριστικού
λιμένα Ρόδου, για την κατασκευή των λιμενικών έργων  την ανάπτυξη των χερσαίων
χώρων και την εκμετάλλευση αυτού:
     Κατά το άρθρο 7 της Διακήρυξης,  η  διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε 35
χρόνια.

4)  Ύστερα  από  την  ως  άνω  Δημοπρασία(επαναληπτική,  καθότι  η  πρώτη  υπήρξε
άγονη αν και ήταν  από τα προβλεπόμενα-υποσχόμενα   στα έργα 20 δισεκ. δρχ. της
άδειας και Σύμβασης Καζίνο Ρόδου), μισθωτής – ανάδοχος, ως μόνος συμμετέχων,
αναδείχθηκε  η  εταιρεία  «Γενική  Τεχνική  Α.Ε.»  για  λογαριασμό  της  υπό  σύσταση
εταιρείας «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» και κατόπιν αυτού ο Δήμος Ρόδου συνήψε με την
συσταθείσα  ως  άνω  εταιρεία,  τηn από  13-09-2006  Μισθωτική  Σύμβαση,  με  την
ειδική συμφωνία (άρθρο Γ) ότι:
  -Αποτελούν αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία,  η προσφορά, η από 13-06-2003
Σύμβαση Παραχώρησης, η αρ. 399/2003 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Δωδεκανήσου περί δικαιώματος προτίμησης επί ίσοις όροις εφόσον προσφέρει το ίδιο
αντάλλαγμα με του αναδόχου του  διαγωνισμού της Μαρίνας Μανδρακίου,  όσον
αφορά δε τη διάρκεια της μίσθωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στην εισαγωγή και στα
άρθρα 2.3 και 17.3 της Διακήρυξης, ορίζεται ότι η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 35
έτη.

5)Στη  συνέχεια  λαμβάνοντας  υπόψη  «την  υπ’αρ.  14151/12-11-2010  Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 514/ΑΑΠ/30-11-2010) περί κατασκευής πρόσθετων λιμενικών έργων
και  εφαρμογή όρων δόμησης που αφορούν την Α’  φάση του τουριστικού λιμένα
Ρόδου, την απώλεια τριετίας μεταξύ της από 13-06-2003 Σύμβασης Παραχώρησης
με το Δημόσιο και της από 13-09-2006 Μισθωτικής Σύμβασης που συνήφθη μεταξύ
Δήμου και μισθώτριας και  τη τρέχουσα τότε δυσμενή συγκυρία» , συνήφθη:
   -Η  από  19-03-2013  Σύμβαση  Μεταξύ  Δημοσίου  και  Δήμου  Ρόδου,  για  την
κατασκευή  των  αναγκαίων  λιμενικών  έργων  της  Α’  Φάσης,  με  προϋπολογισμό
κόστους επένδυσης 40.000.000,00 ευρώ, και με την οποία
    έγινε τροποποίηση του άρθρου 5 της από 13-06-2003 Σύμβασης Παραχώρησης
για 22 χρόνια, πέρα της αρχικής 40,  δηλαδή η διάρκεια ορίσθηκε  μέχρι 13-06-
2065, 
      έγινε  τροποποίηση του άρθρου 8 της Σύμβασης Παραχώρησης όσον αφορά τη
προθεσμία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως έργων έως 13-06-2014, 
       έγινε τροποποίηση του άρθρου 6 της Σύμβασης Παραχώρησης, όσον αφορά την
καταβολή  μειωμένων για συγκεκριμένη περίοδο ανταλλαγμάτων  
      και   κατ’  ακολουθία  των  παραπάνω  τροποποιήσεων,  συμφωνήθηκε  ότι
τροποποιείται  και  η  Σύμβαση  του  Δήμου  Ροδίων  με  τις  «Μαρίνες  Ρόδου  Α.Ε»,
σύμφωνα με επισυναπτόμενο παράρτημα.
6) Σε εκτέλεση της παραπάνω τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης , συνήφθη
ως  Παράρτημα  η  από  19-03-2013 Σύμβαση,  μεταξύ  Δήμου Ρόδου  και  «Μαρίνες
Ρόδου Α.Ε.» με πρόβλεψη:
      α)ανάληψης από την τελευταία  του έργου της Α΄ Φάσης,
      β)αύξησης του κόστους της επένδυσης στο ποσόν των 40.000.000,00 (από
15.000.000,00 ευρώ),
      γ) παράτασης της διάρκειας της παραχώρησης κατά 22 έτη, και προθεσμία
ολοκλήρωσης  των  εργασιών  μέχρι  13-06-2014  καταβαλλομένου  μέχρι  τότε  του
κατασκευαστικού μισθώματος και
      δ)αύξησης  του   ετήσιου  μισθώματος   από  13-06-2014  κατά  5%
αναπροσαρμοζόμενο περαιτέρω σύμφωνα με την μισθωτική σύμβαση. 
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7)  Προηγουμένως  των   παραπάνω από  19-03-2013  τροποποιητικής  Σύμβασης
Παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και Δήμου Ρόδου και από 19-03-2013 τροποιητικής
της μισθωτικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Ρόδου και «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» , είχε
εκδοθεί-χωρίς ωστόσο να μνημονεύεται στις παραπάνω συμβάσεις:
   Η υπ’αρ. 3043/23-3-2012  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/23-3-2012) περί
κατασκευής πρόσθετων λιμενικών έργων και εφαρμογή όρων δόμησης που αφορούν
την Β’ φάση του τουριστικού λιμένα Ρόδου.

8) Οσον αφορά το οικονομικό σκέλος:
      α)΄Υστερα από μακρά περίοδο καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων επί
των οποίων μετά καταγγελίας της μίσθωσης, ασκήθηκε εναντίον της εταιρείας  η από
22-01-2019 (αρ.καταθ. 61/25-01-2019) αγωγή του Δήμου Ρόδου στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Ρόδου,
    με  παρέμβαση  και  ενέργειες  τελικά  της   Τράπεζας  EUROBANK Ergasias  A.E
κατεβλήθησαν  ολοσχερώς  οι  μέχρι  τότε  οφειλές  ποσού  1.839.523,04  ευρώ  και
υπήρξε παραίτηση από τη καταγγελία της σύμβασης (απόφαση 234/2019 Δημοτικού
Συμβουλίο ).
    β) Στις 28-05-2021 εκδικάζονται στο Διοικητικό Εφετείο Δωδεκανήσου αφενός
μεν αγωγή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νοτίας Δωδεκανήσου κατά του Δήμου
Ρόδου (αρ. καταθ ΑΓ 161/2014),  για να υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου στη καταβολή
ποσού κεφαλαίου  1.131.346,85 ευρώ οφειλής του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. προ την εργοληπτική
εταιρεία Γενική Τεχνική Α.Ε. με βάση την 459/2014 διαταγή πληρωμής του Δικαστή
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που αφορά τη εκτέλεση εργασιών σε πλαίσια
προγραμματικής  σύμβασης  αποκατάστασης  βλαβών  από  θεομηνία  προσήνεμου
μώλου  του τουριστικού λιμένα ποσού 768.000,00 ευρώ, 
     αφετέρου  δε  –ύστερα  από  αποτυχία  επιδίωξης  διαιτησίας-  εκδικάζεται
προσεπίκληση  –παρεμπίπτουσα   αγωγή  του  Δήμου  Ρόδου  κατά  του  Ελληνικού
Δημοσίου και της εταιρείας «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.»   (αρ. καταθ. ΑΓ 84/2015), για
παρέμβαση των καθών στην ανωτέρω δίκη και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των
παραπάνω Συμβάσεων να αναλάβουν και να υποχρεωθούν αυτοί στην πληρωμή, 
     δεδομένου μάλιστα ότι η αντίστοιχη διαταγή πληρωμής κατά του Δήμου Ρόδου
που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Γενική Τεχνική Α.Ε. απορρίφθηκε από
το Μονομελές Πρωτοδικείου Ρόδου με ανακοπή που άσκησε ο Δήμος Ρόδου, που
αμφισβήτησε  επίσης  βασίμως  την  εγκυρότητα  των  λογαριασμών  και  την  ύπαρξη
υποχρέωσης πληρωμής τους στη παραπάνω εργοληπτική εταιρεία. 
    Και τα δύο ως άνω ένδικα βοηθήματα εισάγονται το πρώτον  προς εκδίκαση στις
28-05-2021  και τα διάδικα μέρη δικαιούνται αναβολής.  

9)Ύστερα  από  όλα  τα  παραπάνω  επειδή   η  παραπάνω  από  19-03-2013
τροποποιητική  της  Σύμβασης  Παραχώρησης,  αν  και  συνήφθη  πρωθύστερα  δεν
αναφέρεται στην εγκριθείσα  Β’ φάση πρόσθετων λιμενικών έργων και εφαρμογής
όρων δόμησης του τουριστικού λιμένα Ρόδου, 
     για την οποία Β Φάση  το άρθρο 5 της Σύμβασης Παραχώρησης, προβλέπει
παράταση για δέκα (10) χρόνια  κατόπιν συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών
για προσαρμογή των όρων της Σύμβασης  (αντάλλαγμα κ.λ.π.) στις τότε κρατούσες
συνθήκες:
  -Γνωμοδοτούμε  ότι  είναι  στην ευχέρεια  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ρόδου, να γνωμοδοτήσει θετικά προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Τουρισμού)
σύμφωνα με όσα ως ανωτέρω ορίζει  το άρθρο 5 της Σύμβασης Παραχώρησης, για
την αύξηση του συμβατικού χρόνου παραχώρησης του λιμένα προς το Δήμο Ρόδου
και κατ’ επέκταση προς την εταιρεία, 
      με την  δικαιοδοσία προς την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου ως και Κυρίου
του έργου, να εξετάσει και να κρίνει το  νόμω  βάσιμο των λόγων και του νέου
χρόνου της παράτασης, καθώς επίσης  να θέσει το σχέδιο της τροποποίησης   στον
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βαθμό που απαιτείται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάθε
άλλης  αρμόδιας  Αρχής  ως  του  Ν.Σ.Κ.,  δεδομένου  και  του  παραρτηματικού
χαρακτήρα της κατόπιν διαγωνισμού με μικτά στοιχεία διοικητικής σύμβασης με την
εταιρεία «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» σε ικανοποίηση αιτήματος της οποίας εξετάζεται η
τροποποίησης της κύριας  Σύμβασης Παραχώρησης,
         και βεβαίως ακόμη με τη επιβαλλόμενη επίσης από το παραπάνω άρθρο 5 της
Σύμβασης  Παραχώρησης,  εξειδίκευση  των  όρων  της  ως  άνω  τροποποιητικής
συμφωνίας, ούτως ώστε να προκύπτει και το ανταποδοτικό όφελος για τον Δήμο
Ρόδου  και  τη  τοπική  κοινωνία,  σε  πλαίσια  απολύτως   βιώσιμων  και  νόμιμων
εντασσόμενων στο είδος του έργου επενδύσεων, 
      εξεταζόμενων επίσης στα αυτά  πλαίσια και των οικονομικών  παραμέτρων  των
παραπάνω  ακόμη  εκκρεμών  δικών  (κόστος  αποκατάστασης  προσήνεμου  μώλου)
ακόμη και σε βαθμό μείωσης του ανταλλάγματος που καταβάλλει ο Δήμος Ρόδου
κ.λ.π.

                              O Noμικός Σύμβουλος

                                                   Θεόδωρος Παπαγεωργίου

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
κ. Μιχαήλ Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 Την  αρ.πρωτ.2/20408/2021 εισήγηση της  Νομικής  Υπηρεσίας  του
Δήμου  Ρόδου  επί  του  αρ.πρωτ.2/19543/2021  αιτήματος  της  Α.Ε
ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ

 Την  εισήγηση  επί  του  θέματος  του  Δημάρχου  Ρόδου  κ.Αντώνη
Β.Καμπουράκη, τις τοποθετήσεις - απόψεις των  μελών του Σώματος
που καταγράφονται  στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό
της Συνεδρίασης,

 Την  δήλωση  του  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ
ΠΟΛΙΤΏΝ» κ.Φ.Χατζηδιάκου ότι το σύνολο των παρόντων μελών της
παράταξης ψηφίζουν θετικά με την εισήγηση και συμφωνούν και με
την άποψη του Αντιδημάρχου κ.Αθ.Κωνσταντίνου που περιγράφεται
στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης,

 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.3852/2010,  όπως
αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  74  του  Ν.4555/19-7-2018  (ΦΕΚ
Α΄133/2018),του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 , του άρθρου 274 του
Ν. 3463/2006 και του άρθρου 71 & 72 του Ν. 4483/2017.

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί
σαράντα τριών  (43) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου
στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και τα σαράντα τρία μέλη.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Γνωμοδοτεί  θετικά  προς  το  Ελληνικό  Δημόσιο  (Υπουργείο  Τουρισμού)
σύμφωνα με όσα ως ανωτέρω ορίζει  το άρθρο 5 της Σύμβασης Παραχώρησης, για
την αύξηση του συμβατικού χρόνου παραχώρησης του λιμένα προς το Δήμο Ρόδου
και  κατ’  επέκταση  προς  την  εταιρεία,  Α.Ε  ΜΑΡΙΝΕΣ  ΡΟΔΟΥ,  για  την  επέκταση
λιμενικών  και  χερσαίων  έργων  Β΄Φάση  Τουριστικού  Λιμένα  Ρόδου,   με  την
δικαιοδοσία προς την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου ως και Κυρίου του έργου, να
εξετάσει  και  να  κρίνει  το   νόμω  βάσιμο  των λόγων  και  του  νέου  χρόνου  της
παράτασης, καθώς επίσης  να θέσει το σχέδιο της τροποποίησης   εφόσον απαιτείται
στον  προσυμβατικό  έλεγχο  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  και  κάθε  άλλης  αρμόδιας
Αρχής ως του Ν.Σ.Κ., δεδομένου και του παραρτηματικού χαρακτήρα της κατόπιν
διαγωνισμού με μικτά στοιχεία διοικητικής σύμβασης με την εταιρεία «Μαρίνες Ρόδου
Α.Ε.» σε ικανοποίηση αιτήματος της οποίας εξετάζεται η τροποποίησης της κύριας
Σύμβασης Παραχώρησης,
         και βεβαίως ακόμη με τη επιβαλλόμενη επίσης από το παραπάνω άρθρο 5 της
Σύμβασης  Παραχώρησης,  εξειδίκευση  των  όρων  της  ως  άνω  τροποποιητικής
συμφωνίας, ούτως ώστε να προκύπτει και το αντισταθμιστικό όφελος για τον Δήμο
Ρόδου  και  τη  τοπική  κοινωνία,  σε  πλαίσια  απολύτως   βιώσιμων  και  νόμιμων
εντασσόμενων στο είδος του έργου επενδύσεων, 
      εξεταζόμενων επίσης στα αυτά  πλαίσια και των οικονομικών  παραμέτρων  των
παραπάνω  ακόμη  εκκρεμών  δικών  (κόστος  αποκατάστασης  προσήνεμου  μώλου)
ακόμη και σε βαθμό μείωσης του ανταλλάγματος που καταβάλλει ο Δήμος Ρόδου
κ.λ.π.

Β. Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  Ρόδου  κ.Αντώνη  Β.  Καμπουράκη  και  τον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ.Τηλέμαχο Καμπούρη, για την διαπραγμάτευση με τα
συμβαλλόμενα μέρη με σκοπό την μέγιστη αντισταθμιστική ωφέλεια του Δήμου
Ρόδου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ            ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ
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