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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: 494/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαϊου 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» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
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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 7.3:  Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΈΜΠΩΝΑ ΚΑΙ 
Τ.Κ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», με κωδικό 
ΟΠΣ 0006108243, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020»αρ.πρωτ.2/29662/2018. 
 
  
Η Αντιδήμαρχος κα. Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη εισηγούμενη το θέμα,  
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.πρωτ. 2/29662/2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης,  η οποία έχει ως εξής: 
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Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 2186/03-08-2017 πρόσκλησής της Ε.Υ.Δ. 
του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και μετά την υπ’ αρ. 824/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υποβολή με αρ. πρωτ. 
2/89962/31-10-2017 αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, εντάχθηκε με τη με αρ. πρωτ. 1133/10-05-2018 
απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:Ψ7Ε17ΛΞ-Ξ6Δ), η 
πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΈΜΠΩΝΑ ΚΑΙ 
Τ.Κ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», με κωδικό 
ΟΠΣΑΑ(2014-2020): 0006108243,  στη Δράση 4.3.4, «Βελτίωση 
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 
 

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 628.000,00 € και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης.   
 
      Η παρούσα πράξη αφορά στην βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών 
δρόμων των κοινοτήτων Έμπωνας και Κρητηνίας και του οικισμού 
Μαντρικού. Οι αγροτικοί δρόμοι  εξυπηρετούν  τις περιοχές αυτές αλλά 
παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα, τα οποία με την υλοποίηση της μελέτης 
θα εξαλειφθούν.    
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: Χωματουργικά, Κατασκευή 
τεχνικών, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά  
 

 
Με βάση τα προαναφερθέντα, εισηγούμαστε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, 
 
1. Την αποδοχή της με αρ. πρωτ. 1133/10-05-2018 απόφασης ένταξης 

της πράξης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 
ΈΜΠΩΝΑ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006108243,  στη Δράση 4.3.4, 
«Βελτίωση πρόσβασης  σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020. 
 

2. Την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με τους όρους της απόφασης 
ένταξης και το χρονικό προγραμματισμό αυτής καθώς και την 
απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων που παρατίθενται στο 
συνημμένο παράρτημα Ι «Υποχρεώσεις δικαιούχων» της απόφασης 
ένταξης.  
 

3. Την αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΈΜΠΩΝΑ ΚΑΙ Τ.Κ. 
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ προϋπολογισμού 
628.000,00 €, σύμφωνα με τους όρους και το χρηματοδοτικό 
σχέδιο, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης.   

 
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: Κ. Ξεπαπαδάκη η πρόταση αυτή είναι το 7.3, 7.4 
είναι από 600.000€;  



4 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι 628 η Ατταβύρου και 609 μείον 41 το διευκρινίζω η 
πρόταση Καμείρου τα 41 χιλιάρικα είναι ο περιμετρικός των Πλατανίων κι 
επειδή η διαχειριστική αρχή έκρινε ότι δεν είναι αγροτικός αλλά εφάπτεται 
των ορίων του γηπέδου της κοινότητας συμφωνήθηκε αυτά τα 41 χιλιάρικα 
να τα βάλουμε από ίδιους πόρους του Δήμου για να πάει ολοκληρωμένα 
αλλιώς θα έπρεπε να το απεντάξουμε . Κρίναμε σκόπιμο λοιπόν να 
συμπληρώσουμε εμείς με 41.100 όπως βλέπετε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 
είναι 567.900 στο δεύτερο είναι αξιόλογα είναι αγροτική οδοποιία την 
παλεύουν οι υπηρεσίες εδώ και 3 χρόνια και λέω και πάλι ότι υπάρχουν και 
άλλες μελέτες και όταν είδα το over bookigk θα είχαμε υποβάλλει και άλλες 
δυο μελέτες ακόμα , ναι γιατί το μέτρο εκεί άνοιξε με 1.400 είδαμε όμως 
στην αξιολόγηση ότι είχε γίνει υπερδέσμευση με 2.800 εγκρίθηκαν τα δυο 
έργα του Δήμου Ρόδου είναι σε αναμονή ένα έργο της Νάξου και 
απορρίφθηκε μια πρόταση της Μήλου.  
Τα λέω όλα αυτά γιατί τα ΕΣΠΑ υπάρχουν η διαχειριστική αρχή υπάρχει δεν 
υπάρχουν οι σωστές μελέτες αν δεν υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες αν δεν 
υπάρχουν πολιτικοί προϊστάμενοι πάνω από τις υπηρεσίες να επιδιώκουν να 
συνταχθούν να υποβληθούν να τρέξουν αν δεν υπάρχει προγραμματισμός 
τεχνική υπηρεσία κοκ δεν εντάσσονται από μόνα τους από τον ουρανό οι 
αγροτικές οδοποιίες κάποιοι μηχανικοί δουλεύουν το πρόγραμμα το ανοίγει 
η ΕΕ το ελέγχει η διαχειριστική αρχή και αν είσαι σωστός με την συγκριτική 
αξιολόγηση σε εντάσσει δεν σου το χαρίζει κανένας . Και όποιο είναι 
Περιφερειάρχης είτε λέγεται Φώτης είτε Γιώργος είτε Γιάννης είτε έτσι είτε 
αλλιώς όταν η διαχειριστική αρχή πει εντάσσεται βάζει την υπογραφή του,  
αλλιώς θα έβαζε την υπογραφή και στη Μήλο που δεν είχε ολοκληρωμένη 
μελέτη . Αυτά. 
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: κ. Πρόεδρε θα το ψηφίσω αλλά εφόσον πάει έτσι το 
θέμα νομίζω ότι υπάρχει πλεονασμός στο να κάνουμε την αποδοχή σε 
υποθετική περίπτωση αν λέγαμε ότι δεν το αποδεχόμαστε και θέλουμε να 
γίνουν κάποιοι άλλοι δρόμοι σε μια άλλη περιοχή , τι θα λέγαμε ότι δεν 
αποδεχόμαστε την πράξη; Βεβαίως την αποδεχόμαστε .   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είσαι παλιός στο κουρμπέτι , έχουν τρομάξει τα μάτια μου με 
τη διαχειριστική αρχή που για μια τυπικότητα το πλέον δεν βλάπτει , αν 
σας πω τι έχουμε τραβήξει 8 μήνες με το ρέμα της Ρένης που είναι 
ενταγμένο και δεν μας δίνουν εντολή δημοπράτησης επειδή παίζουμε με τα 
αυθαίρετα με τα δημόσια με τα ιδιωτικά και δεν μπορούν να συνεννοηθούν 
και φθάσαμε να κάνουμε ερώτημα μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στο 
νομικό συμβούλιο του κράτους γι αυτό «φύλαγε τα ρούχα σου» να 
υπογραφεί να τελειώνουμε . 
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: τότε όλα τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τα κάνουμε 
αποδοχή που δεν τα έχουμε κάνει . 
 

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

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

Α.Κωνσταντίνου και Μ.Καραγιάννη,  απουσίαζαν από τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης του θέματος. 
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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, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει την αποδοχή της με αρ. πρωτ. 1133/10-05-2018 απόφασης 

ένταξης της πράξης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 
Δ.Κ. ΈΜΠΩΝΑ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006108243,  στη Δράση 4.3.4, 
«Βελτίωση πρόσβασης  σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020. 
 

2. Εγκρίνει την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με τους όρους της 
απόφασης ένταξης και το χρονικό προγραμματισμό αυτής καθώς και 
την απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων που παρατίθενται στο 
συνημμένο παράρτημα Ι «Υποχρεώσεις δικαιούχων» της απόφασης 
ένταξης.  
 

3. Εγκρίνει την αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΈΜΠΩΝΑ ΚΑΙ Τ.Κ. 
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ προϋπολογισμού 
628.000,00 €, σύμφωνα με τους όρους και το χρηματοδοτικό 
σχέδιο, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης.   

 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


