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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  28/2/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 4/28-2-2018    Αριθ. Απόφασης: 166 /2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
13.30 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. 
2/11478/23.2.2018 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 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

   

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
  

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  
.  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  27. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 31.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
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Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος  

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

4. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  13. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

 

  14. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τρεις (33), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 
Το θέμα με αύξοντα αριθμό 9.2 προτάχθηκε και συζητήθηκε 

μετά την Ενημέρωση. 
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Θ Ε Μ Α 8.5 :  Έγκριση μελέτης και διαδικασίας  ανάθεσης της 

εργασίας : «Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δένδρων» 

προϋπολογισμού 23.808  € με κωδικό : 35-6262.0008  . CPV : 

77340000-5 αρ.πρωτ. 18/11420/2018 

 
Η Αντιδήμαρχος κ. Φλώρα Κρεμαστινού - Ροδίτη εισηγούμενη το 
θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ. πρωτ. 18/11420/22-2-2018 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  η οποία έχει ως 
εξής: 

Η παρούσα μελέτη αφορά σε Παροχή Υπηρεσίας κλαδέματος 
επικίνδυνων υψηλών δέντρων που βρίσκονται εντός της κοιλάδας 
των Πεταλούδων κατά μήκος της διαδρομής των επισκεπτών με 
ειδικό συνεργείο αναρριχητών κλαδευτών. Πιο συγκεκριμένα, με την 
υπάρχουσα παροχή υπηρεσίας επιδιώκεται η αφαίρεση κλάδων 
δένδρων ζιδιάς, και απομάκρυνση ξερών δένδρων πεύκου 
επικίνδυνων για πτώση. Έχουν ήδη συμβεί πτώσεις δένδρων και 
κλαδιών σε χώρους με κοινό, και μάλιστα σε κάποιες από καθαρή 
τύχη δεν υπήρξαν θύματα παρά μόνο μικροτραυματισμοί.         

     Στα δέντρα αυτά δεν μπορεί να παρέμβει ο Δήμος με ίδια 
μέσα λόγω της αδυναμίας πρόσβασης οιουδήποτε τεχνικού μέσου 
(καλαθοφόρου οχήματος, γερανού, κλπ) παρά μόνον πεζών, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι κατά τις σχετικές εργασίες δεν 
πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια προσωπικού και των 
εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν με τα δέντρα. Ο μόνος τρόπος 
κλαδέματος είναι από εξειδικευμένο συνεργείο κλαδέματος με 
τεχνικές αναρρίχησης, πιστοποιημένο για εργασία σε μεγάλο ύψος.  

Το συνεργείο συγκροτείται από εξειδικευμένο προσωπικό 
ειδικά εκπαιδευμένο σε αναρριχητικές τεχνικές. Η εκπαίδευση τους 
επικαιροποιείται τακτικά και βεβαιώνεται από πιστοποιητικό 
ασφαλούς εργασίας σε μεγάλο ύψος. Ο Δήμος δεν διαθέτει τέτοιο 
εξειδικευμένο προσωπικό. 

Με τα κλαδιά και τους κορμούς που θα προκύψουν θα 
κατασκευαστούν κορμοδέματα για την προστασία των πρανών της 
κοιλάδας από την διάβρωση. 

Ο καθορισμός των δένδρων που θα κοπούν και θα κλαδευτούν 
καθώς και ο τρόπος κλαδέματος και κατασκευής κορμοδεμάτων 
έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με την Δ/ση Δασών. Οι εργασίες θα 
γίνουν υπό την επίβλεψη δασοφύλακα της Δ/σης Δασών. 

Επίσης θα γίνει η κοπή ενός ευκαλύπτου στον εξωτερικό χώρο 
του Κτηματολογίου Ρόδου όπου επίσης δεν υπάρχει πρόσβαση 
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τεχνικών μέσων λόγω της ύπαρξης σκάλας στην μοναδική δίοδο, 
στενότητας χώρου, κλπ. Το δένδρο αυτό δεν έχει κλαδευτεί ποτέ 
λόγω αδυναμίας της υπηρεσίας να το προσεγγίσει και ήδη πολλά 
μεγάλα κλαδιά έχουν σπάσει, κρέμονται και απειλούν με σοβαρό 
τραυματισμό τους πολυάριθμους διερχόμενους επισκέπτες και 
εργαζόμενους στις γύρω δημόσιες υπηρεσίες καθώς και με υλικές 
ζημιές τα γειτνιάζοντα κτήρια.  

Η εργασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη 
λειτουργίας της κοιλάδας δηλαδή πριν το τέλος Απριλίου που ο 
χώρος αρχίζει να υποδέχεται επισκέπτες.Για τους παραπάνω λόγους 
η Δ/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου κατόπιν συνεννόησης με την 
Δ/ση Δασών συνέταξε μελέτη για την για την ανάθεση της κοπής και 
του κλαδέματος  των επικίνδυνων δένδρων με το έργο : «Κλάδεμα 
επικίνδυνων υψηλών δένδρων» προϋπολογισμού 23.808  €. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται:                                                        Η 
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να 
προχωρήσει, εξαιτίας της αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα, στη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης για παροχή υπηρεσιών κλαδέματος και 
κοπής δένδρων με αναρρίχηση ύψους 23.808 € με απ ευθείας 
ανάθεση. 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος και 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ.Δράκος, Ε.Παναή και  Ι.Περδίκης 
απουσίαζαν από τη συνεδρίαση και λήψη απόφασης του θέματος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , 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 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Είχα παρατηρήσει τελευταία μια 
επιτυχή πρόσβαση της υπηρεσίας μας η οποία ήταν στελεχωμένη 
αρκετά καλά και κλάδεψαν τα ψηλά δένδρα , ερώτηση . Εγώ θέλω 
να ρωτήσω μήπως με τα χρήματα αυτά που σκοπεύουμε να 
πληρώσουμε για την εργολαβία πάρουμε μηχανήματα μηχανικό 
εξοπλισμό; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλή η παρατήρηση απλώς όπως είδατε ψηφίσαμε για 
3 μεγάλα μηχανήματα 29 μέτρα καλαθοφόρο το φορτηγό με την 
αρπάγη και το φορτωτάκι αυτό είναι μέσα στην κοιλάδα των 
Πεταλούδων που δεν μπαίνει όχημα και είναι, δεν είναι δικοί μας 
υπάλληλοι είναι αναρριχητές ανεβαίνουν δένονται πάνω στα δένδρα 
και ειδικά γι αυτό είναι για να προλάβουμε την κοιλάδα των 
Πεταλούδων το ταχύτερο δυνατόν , είναι δηλαδή εξειδικευμένη πια η 
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εργασία που παρέχεται γι αυτό ζητάμε την ανάθεση . Ευχαριστώ 
αλλά μηχανήματα παίρνουμε. 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Μετά τις διευκρινήσεις ναι.   

 
                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εγκρίνει τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προϋπολογισμού  23.808€ 
με απ΄ευθείας ανάθεση  για παροχή υπηρεσιών κλαδέματος και 
κοπής δέντρων  με αναρρίχηση,  εξαιτίας της αδυναμίας εκτέλεσης 
του ανωτέρω έργου  με ίδια μέσα από τον Δήμο Ρόδου.   
 

     
 ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


