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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: 167 /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 8.6 :  Έγκριση μελέτης και διαδικασίας ανάθεσης με 
πρόχειρο διαγωνισμό του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 
και καλλωπισμού κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018» 
προϋπολογισμού 73.916,4 € με κωδικό : 35/6262.0007 και 
CPV 45112700-2   αρ.πρωτ. 18/11423/2018 
 
Η Αντιδήμαρχος κ. Φλώρα Κρεμαστινού - Ροδίτη εισηγούμενη το 
θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ. πρωτ. 18/11423/22-2-2018 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  η οποία έχει ως 
εξής: 
 

Το έργο αφορά αποκαταστάσεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων 
χώρων σε καίρια σημεία της πόλης οι οποίοι, είτε λόγω ανεπαρκούς 
συντήρησης, είτε επειδή κατασκευάστηκαν πρόσφατα, χρήζουν 
παρέμβασης για να αποκατασταθούν και να αναπλαστούν σε επίπεδο 
αντάξιο της πόλης μας.  Πρόκειται για χώρους του κέντρου ( Τάφρος 
πλατεία Σύμης, Ρολόι Δημαρχείου, Νεώριο) στους Αγ. Αποστόλους 
και στις εισόδους της πόλης ( Πλατεία Γέροντα, νέο Roundbout στην 
είσοδο της μαρίνας, Ψαροπούλα) κατά μήκος του παραλιακού 
μετώπου. 

Το αστικό πράσινο της πόλης της Ρόδου (πάρκα, πλατείες, 
νησίδες οδών, παρτέρια, σχολεία, εκκλησίες) που συντηρείται από το 
Τμήμα Μελετών Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου καταλαμβάνει έκταση 
400 στρεμμάτων και καλύπτεται από δένδρα, θάμνους, πόες και 
χλοοτάπητες.  

 Οι χώροι αυτοί χρειάζονται τακτική φροντίδα που 
περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού, φρεζαρίσματα, βοτανίσματα, 
ποτίσματα, κλαδέματα θάμνων και δένδρων, επεμβάσεις 
φυτοπροστασίας, φυτεύσεις, κλπ. 

Επίσης στην πόλη της Ρόδου και τις κοινότητες υπάρχουν 
εντος των αστικών ιστών περισσότερα από 10.000 δένδρα σε 
δενδροστοιχίες που χρειάζονται ετήσια κλαδέματα (βαρύ κλάδεμα 
τον χειμώνα και ελαφρό το καλοκαίρι)  και τακτικό καθαρισμό των 
λάκκων από ζιζάνια και παραφυάδες. Εκτός αυτών τακτικός 
καθαρισμός από ζιζάνια απαιτείται και κατά μήκος των περισσοτέρων 
πεζοδρομίων της πόλης, καθώς και των ακάλυπτων χώρων για 
λόγους  πρόληψης πυρκαγιών. 

Ακόμα ο Δήμος διατηρεί δυο φυτώρια παραγωγής 
καλλωπιστικών φυτών (δένδρων, θάμνων και εποχιακών) . 

Άλλες τακτικές εργασίες του τμήματος περιλαμβάνουν : 
Επίβλεψη και εκτέλεση έργων καταπολέμησης παρασίτων, εντόμων 
κ.λ.π σε σχολεία δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, φρεάτια, 
κλπ. όπου έχει κληθεί η υπηρεσία, σε πολλές Δημοτικές Ενότητες. 
Επίσης φυτοϋγειονομικοί ψεκασμοί σε δένδρα και θάμνους. 
Λειτουργία μηχανουργείου για συντήρηση εργαλείων, μηχανημάτων 
και οχημάτων της υπηρεσίας. Λειτουργία ελαφοκομείου, προμήθεια 
τροφών και παραχώρηση προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία 
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του. Διενέργεια αυτοψιών σε αιτήματα δημοτών  και υπηρεσιών σε 
όλες τις Δημοτικές Ενότητες. 

Στο Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού & Συντήρησης Πρασίνου της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου υπηρετούν γεωπόνοι, τεχνολόγοι 
γεωπόνοι, τεχνίτες και εργάτες, οι οποίοι διαθέτουν τις 
εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία για εργασίες που εμπίπτουν 
στα συνήθη καθήκοντα του κλάδου τους.  

Οι γεωπόνοι και τεχνολόγοι ασχολούνται με σύνταξη μελετών 
και επίβλεψη έργων, σύνταξη μελετών και εισηγήσεων για Τεχνικές 
Προδιαγραφές και ποσότητες εργαλείων και υλικών που απαιτεί η 
υπηρεσία, βελτίωση, προγραμματισμό και παρακολούθηση της 
συντήρησης των χώρων πρασίνου, προγραμματισμό και επίβλεψη 
λειτουργίας των φυτωρίων, ψεκασμών κλπ εργασιών, διενέργεια 
αυτοψιών σε όλο το νησί, οργάνωση εκδηλώσεων και εθελοντικών 
δράσεων κλπ.  

Το εργατοτεχνικό προσωπικό ασχολείται με όλες τις παραπάνω 
εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, ψεκασμών κλπ σε όλη την 
έκταση της πόλης. Ταυτόχρονα  αυξήθηκαν και οι υποχρεώσεις της 
υπηρεσίας λόγω της συνένωσης των πρώην Δήμων, οι οποίοι δεν 
είχαν προσωπικό στις ειδικότητες που αναφέραμε παραπάνω, και η 
Δ/νση έχει αναλάβει το σύνολο του νησιού.  

Σήμερα η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
καταβάλλει προσπάθειες να ανταπεξέλθει, εκτελώντας όλες 
τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου, τόσο η υγιεινή όσο και 
η αισθητική εικόνα του νησιού να είναι η καλύτερη δυνατή. 
Επειδή όμως το χρονικό διάστημα είναι συγκεκριμένο, μεγάλος 
όγκος των εργασιών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με την έναρξη 
της τουριστικής σαιζόν, αυτό είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί με 
το υφιστάμενο εργατικό προσωπικό που έχει μειωθεί δραματικά 
(πάνω από 60% τα τελευταία χρόνια). Το διαθέσιμο προσωπικό αυτή 
τη στιγμή για την συντήρηση του αστικού πρασίνου του Δήμου είναι 
5 ανθοκηπουροί και 8 εργάτες, που προφανώς δεν επαρκούν.  
Επίσης για το συγκεκριμένο έργο απαιτούνται καλλιτεχνικές 
εργασίες για τις οποίες ο Δήμος δεν διαθέτει το απαραίτητο 
εξειδικευμένο προσωπικό. 

Εξαιτίας των παραπάνω λόγων πρέπει ο Δήμος  να προβεί  
στην ανάθεση μέρους των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης 
των σημαντικών αυτών  χώρων με το έργο : «Εργασίες 
αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου 
Ρόδου για το έτος 2018» προϋπολογισμού 73916,4 €  προκειμένου 
να ανταπεξέλθει εγκαίρως.  
 
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 
καθαριότητας και συγκεκριμένα για «Εργασίες αποκατάστασης και 
καλλωπισμού κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018» 
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προϋπολογισμού 73.916,4 € μετά από διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισμού. 
 

                                                                
 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 
 
 

                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εγκρίνει τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προϋπολογισμού  
73.916,4€ μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού   για 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και συγκεκριμένα για «Εργασίες 
αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων για το 
έτος 2018»  εξαιτίας της αδυναμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου  
με ίδια μέσα από τον Δήμο Ρόδου.  
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    


