
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  23/1/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017    Αριθ. Απόφασης: 27/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/3546/18-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

35. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 



ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

16.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

  

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

20.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος)  

 

 
2. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

δικ/νος) 

 9. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• κ.Μιχαήλ Πηδιάκης –Πρόεδρος Τ.Κ.Δαματριάς 
• κ.Σάββας Πάττας –Πρόεδρος Δ.Κ.Παστίδας 
• κ.Μιχαήλ Κυριαζής-Πρόεδρος Δ.Κ.Παραδεισίου 
• κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος –Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 



 

 
Θ Ε Μ Α 4.11 : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών και χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Συντήρηση – 
συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυροπροστασία δημοτικών 
κτιρίων ( Παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) αρ. πρωτ. 
16/2840/2017.    

 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών κ. Α. 
Μπεκιάρης εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του σώματος την  
αριθ. πρωτ. 16/2840/16-01-2017 της Δ/νσης, η οποία έχει ως εξής: 
 
1. Με την αριθμό 111/13-03-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού 92.000,00 

ευρώ με Φ.Π.Α. 16%, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης με ανοιχτό 

διαγωνισμό. 

2. Με την αριθ. αριθ. 246/13-07-2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με το αριθ. πρωτοκόλλου 

52916/04-08-2015 έγγραφο  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου 

εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού του έργου με τα οποία 

ανακηρύσσεται ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση 

«P&CDEVELOPMENTS.A.» που προσέφερε έκπτωση 38,262%. 

3. Το συμφωνητικό ύψους 60.226,34 ευρώ μαζί με τ’ απρόβλεπτα, το Ε.Ο. 

18%, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 23%, υπεγράφη στις 16-10-2015 

και προέβλεπε προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών σε εκατόν 

ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

4. Η ανάδοχος εταιρεία επικαλούμενη τους λόγους που αναφέρονται με το  

υπ’ αριθμό πρωτ.  16/13367/24-02-2016 εισερχομένου εγγράφου της  

έκανε «Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών Έργου». Η Διευθύνουσα 

υπηρεσία έκανε δεκτή την Διακοπή των εργασιών στις 23-03-2016 

(ΑΔΑ: Ω6ΘΝΩ1Ρ-4ΟΥ). 

5. Με την υπ’ αριθμόν 16/24685/04-04-2016 αίτησή της η Ανάδοχος 

Εταιρία ζήτησε χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 

εξήντα (60) ημερών, λόγω της διακοπής εργασιών του έργου (μη 

αποπληρωμής του 1ου λογαριασμού) και της εκκρεμότητας για τη 

σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. 

6. Με την υπ’ αριθμόν 276/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 

εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 

12/06/2016. 

7. Με την υπ’ αριθμόν 16/45466/07-06-2016 αίτησή της η Ανάδοχος 

Εταιρία ζήτησε χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 

ενενήντα (90) ημερών, λόγω α) της διακοπής εργασιών του έργου (μη 

αποπληρωμής του 1ου λογαριασμού) β) της σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. και 

γ) λόγων ασφαλείας εκτέλεσης του έργου, αφού οι εργασίες 



πραγματοποιούνται σε παιδικούς σταθμούς που βρίσκονται σε 

λειτουργία και έτσι οι περισσότερες εργασίες πραγματοποιούνται από 

τον ανάδοχο, απογεύματα ή/και Σαββατοκύριακα. 

8. Η ανάδοχος εταιρεία επικαλούμενη τους λόγους που αναφέρονται με το  

υπ’ αριθμό πρωτ.  16/46976/10-06-2016 εισερχομένου εγγράφου της  

προέβη σε νέα «Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών Έργου». Η 

Διευθύνουσα υπηρεσία έκανε δεκτή την Διακοπή των εργασιών στις 15-

06-2016 (ΑΔΑ: 7Λ4ΒΩ1Ρ-ΩΛΨ). 

9. Με το υπ’ αριθμόν 16/48110/14-06-2016 ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι το 

ποσό της αύξησης του ΦΠΑ από 16% σε 23% και από 23% σε 24% για 

το έργο του θέματος θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το ποσό των 

απροβλέπτων μετά από σύνταξη ΑΠΕ και ότι η συνολική δαπάνη της 

σύμβασης θα μειωθεί ανάλογα. 

10.Με την υπ’ αριθμόν 528/2016 (ΑΔΑ 7Λ8ΓΩ1Ρ-869), απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημερολογιακές ημέρες, 
ήτοι έως τις 12/09/2016 και εγκρίθηκε και ο1ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών. 

11.Με την υπ’ αριθμόν 16/45466/07-06-2016 αίτησή της η Ανάδοχος 

Εταιρία ζήτησε χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 

εβδομήντα οκτώ  (78) ημερών, λόγω της διακοπής εργασιών του έργου 

(μη αποπληρωμής του 1ου λογαριασμού) 

12.Την υπ΄ αριθμόν 16/46976/10-06-2016 ειδική δήλωση διακοπής 
εργασιών του έργου της  Ανάδοχου Εταιρία λόγω μη αποπληρωμής του 
1ου λογαριασμού 

13.Με την υπ’ αριθμόν 16/46976/15-06-2016 (ΑΔΑ 7Λ4ΒΩ1Ρ-ΩΛΨ), 
απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου 
εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών του έργου απο 10/06/2016. 

14.Με την υπ’ αριθμόν 528/2016 (ΑΔΑ 7Λ8ΓΩ1Ρ-869), απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημερολογιακές ημέρες, 
ήτοι έως τις 12/09/2016. 

15.Με το υπ’ αριθμόν 16/88519/19-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών δίνεται εντολή επανέναρξης εργασιών 
από τον ανάδοχο λόγω εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού την 
13/10/2016. 

16.Με το υπ’ αριθμόν 16/88729/19-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών γίνεται εισήγηση στο Δ.Σ για την 
παράταση εργασιών του έργου κατά εκατόν είκοσι πέντε ημερολογιακές 
ημέρες (125) έως 15/01/2017. 

17.Με την υπ’ αριθμόν 838/2016(ΑΔΑ 7Κ46Ω1Ρ-Γ3Μ), απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι πέντε ημερολογιακές ημέρες 

(125) έως 15/01/2017. 

18.Με την υπ’ αριθμόν 16/107335/20-12-2016 αίτησή της η Ανάδοχος 

Εταιρία ζήτησε χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, 

λόγω σύνταξης 2ου Α.Π.Ε., διάρκειας τριάντα (30) ημερών από την 

έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. 



 

 

 
Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 

 

1. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση - 
συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυροπροστασίας δημοτικών 
κτιρίων (Παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ)» συνολικής 

δαπάνης56.794,14€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).   

Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση  κατά 

4,68€ και κάνει χρήση ποσού 6.356,31 € από την δαπάνη 

απροβλέπτων του έργου. 

 

2. Την έγκριση χορήγησης της 4ηςπαράτασης της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου «Συντήρηση-συμπλήρωσης η 
εγκαταστάσεων πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων (Παιδικοί 
σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ)» από την λήξη της συμβατικής του 

προθεσμίας όπως διαμορφώθηκε με τις χορηγηθείσες ως σήμερα 

παρατάσεις (15-01-2017) έως και τις 28-02-2016 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 παρ 8 του Ν3669/08. 

 

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Παρών, με την επισήμανση ότι τα έργα αυτά 
είναι υπερεπείγοντα μιλάμε για εγκαταστάσεις προστασίας συγκεκριμένων 
Δημοτικών κτιρίων, Παιδικοί Σταθμοί κλπ είμαστε στην 4η παράταση 
αγαπητοί συνάδελφοι , έλεος  γι αυτό ψηφίζω παρών. 
 
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: Ακριβώς το ίδιο ότι για τέτοια θέματα δεν μπορούμε 
να  δώσουμε πλέον παρατάσεις.  
 

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

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Σπανός-Παπαγιάννης,  

Μ.Δράκος, ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής  και ο Αντιδήμαρχος 

κ. Σ. Παρδαλός απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος.   

 
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 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος , 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 



Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη και τον 
Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Σ. Στάγκα, οι οποίοι ψήφισαν « παρών»  
 

 
1. Εγκρίνει  τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση - 
συμπλήρωση   εγκαταστάσεων πυροπροστασίας δημοτικών 
κτιρίων (Παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ)» συνολικής δαπάνης 
56.794,14€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).   
Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση  
κατά   4,68€ και κάνει χρήση ποσού 6.356,31 € από την δαπάνη 
απροβλέπτων του έργου. 

 

2. Εγκρίνει την  χορήγηση της 4ης παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση-συμπλήρωσης η 
εγκαταστάσεων πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων (Παιδικοί 
σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ)» από την λήξη της συμβατικής του 

προθεσμίας όπως διαμορφώθηκε με τις χορηγηθείσες ως σήμερα 

παρατάσεις (15-01-2017) έως και τις 28-02-2016 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 παρ 8 του Ν3669/08. 

 

 
 
 
 
  ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 
 
                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    
 

 


