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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61339, 22413 61301  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(ως προς την ψηφοφορία) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 46
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 16
ης 

Νοεμβρίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 904/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 07
ο
  

 Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή και ανακατασκευή 

πεζοδρομιών στην Δ.Ε. Καλλιθέας». (Εισήγηση με α/α 1560/26-10-2021  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών). 

 

          Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη 16
η
 Νοεμβρίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74, Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. 

πρωτ.: 2/60750/12-11-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 

Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω 

αποφάσεων. 

 Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι έντεκα (11) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη 

απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

05.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  
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06.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

07.  Μανέττας Βασίλειος  

08.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

09. Διακοσταματίου Σάββας (Δήλωσε παρουσία 

στην τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την 

ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Όσον αφορά τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  

συμφωνεί στο να συζητηθούν, στη δε ψηφοφορία  

ψηφίζει θετικά στο 01
ο
 θέμα και στα υπόλοιπα 

δηλώνει αποχή) 

 

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε παρουσία στην 

τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Όσον αφορά 

τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  συμφωνεί στο 

να συζητηθούν, στη δε ψηφοφορία  ψηφίζει θετικά 

στο 1
ο
 θέμα και στα υπόλοιπα δηλώνει αποχή) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος   

  

Τα μέλη της μειοψηφίας κ. κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν το εξής: 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Συμμετέχουμε στην 46η δια περιφοράς συνεδρίαση απέχουμε 

από την ψηφοφορία των θεμάτων, πλην του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης όπου ψηφίζουμε θετικά, για τους λόγους που 

έχουμε ήδη καταγράψει, ήτοι διεξαγωγή των συνεδριάσεων του οργάνου(ολιγομελές όργανο) δια περιφοράς, ή 

τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη,  και ενώ η δημοτική αρχή διοργανώνει μεγαλύτερου αριθμού ατόμων, συσκέψεις και 

εκδηλώσεις, υποβαθμίζοντας τη δημοκρατική λειτουργία της επιτροπής, αποκλείοντας το δημοκρατικό διάλογο-αντίλογο 

και τη σύνθεση απόψεων για την πρόοδο του τόπου.   

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
….… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της 46

ης
 Οικονομικής Επιτροπής 

σήμερα Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021, τακτική δια περιφοράς και συγχρόνως για την ψηφοφορία όλων των θεμάτων 

δηλώνω για όλα τα θέματα παρόν…  
 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, επί συνόλου τριάντα έξι (36) και για την ύπαρξη τεσσάρων (04) κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 

ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την 

εισήγηση αρ. 1560/26-10-2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:                  

                                  
 

Θέμα:  Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή και ανακατασκευή 

πεζοδρομιών στην Δ.Ε. Καλλιθέας». 

1. Με την υπ’ αριθμ. 283/19-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη 

του έργου.  

2. Με την υπ’ αριθμ. 945/15-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, που 

νομιμοποιήθηκε με το με αρ. πρ. 13077/9-3-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  εγκρίθηκε  

το 2ο πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην 

εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. - ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. » με μέση  έκπτωση 31,00% επί των τιμών 

του τιμολογίου μελέτης. 

3. Με το υπ’ αρ. πρ. 16/25777/01-06-2021 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευή του ανωτέρω έργου με 

ημερομηνία περάτωσης εργασιών 01-11-2021 (150 ημέρες από την υπογραφή της )   

4. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 16/51082/30-09-2021 αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών κατά ένα 

μήνα έως τις 01-12-2021 εξαιτίας του ότι έγινε αλλαγή της οριοθέτησης του πεζοδρομίου δύο φορές λόγω 
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ανάγκης διαπλάτυνσης του οδοστρώματος για την καλύτερη κυκλοφορία των τουριστικών κυρίως οχημάτων, 

με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 Την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  έως και την 01η Δεκεμβρίου  2021. 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση α/α 1560/26-10-2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης της 46
ης

 Τακτικής δια 

περιφοράς συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019. 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020). 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος ψήφισε «Παρών») 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ »  έως και την 01η Δεκεμβρίου  2021. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 904/2021  

 

 

 

 

 

   

   

            ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

        Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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