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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  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης: 474/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη 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. 
2/30153/18.5.2018 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- 

Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

 
Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του 
Δήμου κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α 6.11: Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του 
έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/29761/2018. 
 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Ε. Μανδρακός, θέτει υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ. 16/29761/16-05-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών , η οποία έχει ως εξής: 
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1. Με τις  με αριθμό 876/05-11-2017 και 930/05-11-2017 αποφάσεις 
του  Δ.Σ. εγκρίθηκαν αντίστοιχα το Τεχνικό πρόγραμμα και ο 
Προϋπολογισμός  του έτους 2018, όπου έγινε η εγγραφή του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ» στον ΚΑ 30-7335.0013 ποσού 100.000,00 και  χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ. Με την με αρ. 114/28-02-2018 απόφαση του Δ.Σ. έγινε 
αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τ.Π. και αύξηση του ποσού σε 
335.000,00€ και χρηματοδότηση (100.000,00 ΣΑΤΑ και 235.000,00 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ). 
2. Μετά τα ανωτέρω η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
προχώρησε στην σύνταξη της σχετικής μελέτης, που προβλέπει την 
επέκταση και ανακατασκευή του Δημοτικού φωτισμού εντός και εκτός της 
πόλεως Ρόδου. Συγκεκριμένα οι εργασίες  που προβλέπονται στην 
παρούσα μελέτη έχουν σχέση με: 
-Κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εκσκαφές, σωληνώσεις, 
καλωδιώσεις, πίλαρ). 
-Κατασκευή φρεατίων διέλευσης καλωδίων, βάσεων ιστών και 
εγκατάσταση ιστών φωτισμού  (Τσιμεντοϊστοί φωτισμού Δήμου Ροδίων 
3,5 m)  
-Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων κορυφής. 
-Καθαιρέσεις παλαιών τσιμεντοϊστών και αντικατάσταση υπογείων 
καλωδίων 
Οι δρόμοι που θα εκτελεστεί το έργο έχουν επιλεγεί μετά από αιτήματα 
πολιτών αλλά και σε δρόμους όπου υπάρχει ανάγκη για την 
αντικατάσταση του παλαιού φθαρμένου δικτύου. 
3. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 335.000,00 € (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 

1. Την  έγκριση της μελέτης  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 
με προϋπολογισμό 335.000,00 € με το Φ.Π.Α. και την αναθεώρηση.  
2. Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με διαγωνισμό και με όρους που 
θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
 

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

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Γιαννακάκης, Ι. Περδίκης, Μ. 

Καραγιάννη,  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του 



4 

 

4 

 

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 κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης  « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη και  του επικεφαλής της 
παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσου, οι οποίοι ψήφισαν       
« παρών » 

 

1. Εγκρίνει  τη μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 335.000,00 € με το Φ.Π.Α. και 

την αναθεώρηση.   

2. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με διαγωνισμό και 

με όρους που θα καταρτίσει η οικονομική επιτροπή σύμφωνα 

με την κείμενη  νομοθεσία. 

 

  
 ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
   

 

     
 
        
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Εγώ θα ήθελα μια διευκρίνιση πού 
θα γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις δεν περιγράφεται στις εισηγήσεις 
δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε πού γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις ; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προϋπολογισμός μελέτης «η παρούσα μελέτη 
προβλέπει την επέκταση ανακατασκευή του Δημοτικού φωτισμού 
εντός και εκτός της πόλεως Ρόδου συγκεκριμένα οι εργασίες που 
προβλέπονται στην παρούσα μελέτη έχουν σχέση η κατασκευή του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού , εκσκαφές σωληνώσεις καλωδιώσεις 
,κατασκευή φρεατίων , διέλευση καλωδίων , βάσεων ιστών 
,εγκατάσταση κλπ εγκατάσταση κλπ τοποθέτηση φωτιστικών 
σωμάτων κορυφής , καθαιρέσεις παλαιών τσιμεντοιστών και 
αντικατάσταση οι δρόμοι που θα εκτελεστούν το έργο έχουν 
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επιλεγεί μετά από αιτήματα πολιτών για την επέκταση του 
Δημοτικού φωτισμού αλλά και σε δρόμους όπως υπάρχει ανάγκη 
για την αντικατάσταση του παλαιού φθαρμένου δικτύου». 
Για παράδειγμα σήμερα ερχόμενος από το καρνάγιο είδα ότι η 
λεωφόρος και  την ξέρουμε όλοι, μου το έχει πει ο κ. Γιαννακάκης 
που πάει τις πιο πολλές φορές  που περπατάει από εμένα ότι έχει 
πάρα πολλά φθαρμένα επικοινώνησα πάραυτα με τον επικεφαλής 
τον τμηματάρχη  των ηλεκτρολογικών τον κ. Βασιλώτο μου λέει 
ασφαλώς και είναι αυτά εδώ μέσα και από εκεί και πέρα ακολουθεί 
ένας πίνακας για να μην αναλύω τώρα παρεμβάσεις 350.000 με 
αναλυτικές τις εργασίες εξαγωγή, απομάκρυνση , εκσκαφή κλπ στο 
σύνολο της μελέτης . 
Σας έχω ξεκαθαρίσει κ. Πρόεδρε και τι με ενοχλεί σας έχω δείξει ότι 
και προσωπικά και αυτή η παράταξη και αυτή η Δημοτική Αρχή δεν 
λειτουργεί ούτε με πελατειακά κριτήρια ούτε κάνοντας 
ρουσφετάκια ούτε βάζοντας ένα στύλο έξω από το σπίτι όπως είπε 
ο αγαπητός κ. Αντιπρόεδρος λειτουργεί με κριτήρια αντικειμενικά 
ιεραρχώντας τις ανάγκες και κάνοντας μεγάλη οικονομία σε αυτό 
το δημοτικό χρήμα. Ε ! λοιπόν επειδή λειτουργούμε έτσι έχω 
απόλυτη εμπιστοσύνη στην υπηρεσία αλλά την ελέγχω κιόλας και 
με τους συναδέλφους συνεργαζόμενος τους Αντιδημάρχους τους 
κατά τόπους εντεταλμένους τους τοπικούς Δημοτικούς Συμβούλους 
και κυρίως με τους Τοπικούς Προέδρους .Γίνεται ακριβώς αυτό που 
πρέπει να γίνει προκειμένου να εκπονηθεί μια μελέτη μετά σας λέω 
και πάλι από πολύ κόπο γραφειοκρατίες και διαδικασίες . Και αυτό 
που σας διάβασα και τα αιτήματα των πολιτών , ε! βέβαια ο πολίτης 
είναι ο πρώτος που στέλνει το αίτημα στην υπηρεσία δεν είπε μετά 
από αιτήματα Δημοτικών Συμβούλων ή του Δημάρχου ή οτιδήποτε 
. Αυτά. 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Δεν περιγράφονται ακριβώς μέσα οι 
δρόμοι απλά είναι οι εργασίες και οι κατηγορίες των εργασιών και 
αυτό δεν είναι μομφή είναι μήπως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε 
μια καλύτερη πρόταση μην το παίρνετε στραβά κ. Δήμαρχε .   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε μηχανικός και έγκριτος εγώ είμαι δικηγόρος για 
να βγει αυτός ο προϋπολογισμός και να πει τόσα για τις εκσκαφές 
τόσα, τόσα  τα συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία όντως στα τρία 
χρόνια τα έβλεπα έφταναν σε αιτήσεις κλπ και είτε συντηρήσεις είτε 
επεκτάσεις είτε οτιδήποτε υπάρχει συγκεκριμένο αντικείμενο δεν 
μπορεί θεωρητικά η υπηρεσία να κάνει  πρόβλεψη ; Είναι στην 
διάθεση σας πάντως όλα τα στοιχεία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υψηλάντης παρών , Πότσος παρών .  
 


