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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  27/11/ 2018  Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης   του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:20/27-11-2018    Αριθ. Απόφασης: 1301/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  27η Νοεμβρίου  2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 
20.00 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. 
2/72185/23.11.2018 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) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

23.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

24.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

  

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

 29. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 32. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

15.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

   

18.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

20.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

   

21. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

5.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νη) 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

6. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

7. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος 
 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μ.Καραγιάννη, αποχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τέσσερις (34), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 2.4: Έγκριση μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΟΡΩΝΗΣ – ΦΑΝΩΝ – ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ», προϋπ: 500.000,00€ 

αρ. πρωτ. 2/71720/2018.  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη του Σώματος  την υπ’ αριθ. πρωτ. 
16/71720/21-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, η οποία έχει ως εξής: 
 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη 
με αρ. πρωτ. 2623/13.08.2018 πρόσκλησή της, καλεί ανάμεσα σε 
άλλους και το Δήμο Ρόδου για την υποβολή προτάσεων έργων 
(πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν, στο 
πλαίσιο του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού»,  του Υπομέτρου 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε 
υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή 
την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», της Δράσης 
4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

2. Mε την υπ’ αριθμό 1257/12-11-2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου αποφασίσθηκε η έγκριση υποβολής πρότασης 
χρηματοδότησης της πράξης του θέματος στο πλαίσιο του Μέτρου 4: 
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»,  του Υπομέτρου 
4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την 
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και 
της δασοκομίας», της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων 
βελτιώσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020 

3. H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών συνέταξε τη μελέτη η 
οποία περιλαμβάνει τη βελτίωση - εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου 
αρδευτικού δικτύου άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή των Τοπικών 
Κοινοτήτων Σορωνής, Φανών, Καλαβάρδων με βάση την μεγάλη 
ανάπτυξη της γεωργικής γης, από όπου προκύπτει η αναγκαιότητα 
της βελτίωσης του δικτύου άρδευσης.  Προβλέπεται να γίνει η 
αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου αρδευτικού δικτύου άρδευσης με 
παράλληλες οδεύσεις στο υφιστάμενο. 

 Στην Δημοτική κοινότητα Σορωνής το δίκτυο ξεκινάει από την 
υφιστάμενη Δεξαμενή με αγωγό PVC  Φ140 16 ατμ και εκτείνεται σε 
απόσταση 3.235 μ. Επίσης θα γίνει βελτίωση και ενός δεύτερου 
τμήματος υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου στην δημοτική κοινότητα 
Σορωνής μήκους 1.105μ με αγωγό PVC  Φ140 16 ατμ. Το έργο θα 
εξασφαλίσει την επάρκεια άρδευσης στο μεγαλύτερο τμήμα της 
Δημοτικής κοινότητας Σορωνής.  
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Στην τοπική κοινότητα Φανών θα γίνει βελτίωση ενός τμήματος 
υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου μήκους 1.710 μ με αγωγό PVC  Φ 
140 16 ατμ., το οποίο θα ξεκινάει από υφιστάμενο αγωγό ο οποίος 
ήδη τροφοδοτείται από υφιστάμενη δεξαμενή. Το έργο θα 
εξασφαλίσει την επάρκεια άρδευσης στο μεγαλύτερο τμήμα της 
τοπικής κοινότητας Φανών και πιο συγκεκριμένα την περιοχή 
«Λαβρώνας».  

Στην τοπική κοινότητα Καλαβαρδών θα γίνει βελτίωση και ενός 
τμήματος υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου μήκους 2.300 μ με 
αγωγό PVC  Φ 90 16 ατμ, το οποίο θα ξεκινάει από υφιστάμενο 
αγωγό ο οποίος ήδη τροφοδοτείται από υφιστάμενη δεξαμενή.  

Το έργο θα εξασφαλίσει την επάρκεια άρδευσης στο Νότιο τμήμα της 
τοπικής κοινότητας Καλαβάρδων.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 €  
με Φ.Π.Α 24%.  

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο να 
αποφασίσει: 

  Την έγκριση της μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΣΟΡΩΝΗΣ – ΦΑΝΩΝ – ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 €  με ΦΠΑ 
24%. 
 

ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ:  Για ποιο λόγο θέμα που αφορά αρδευτικά 
δίκτυα, καταλαβαίνω ότι είναι από πρόγραμμα , την αρμοδιότητα 
όμως πλέον την έχει η ΔΕΥΑΡ για όλα αυτά τα θέματα για ποιο λόγο 
να το εκτελέσουμε σαν Δήμος και όχι σαν ΔΕΥΑΡ που μπορεί και η 
ΔΕΥΑΡ και έχει και την εξειδίκευση πάνω σε αυτό το θέμα. Το έβαζα 
πάντα από παλιά από το ΄11 που μεταβιβάστηκαν όλες οι 
αρμοδιότητες στην ΔΕΥΑΡ. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σωστή η ερώτηση του κ. Στάγκα και εμάς μας 
απασχόλησε,  αλλά η διαχειριστική αρχή είπε ότι δικαιούχος για την 
υποβολή της πρότασης και την ένταξη του έργου είναι ο Δήμος και 
έτσι ακούσαμε τις οδηγίες της διαχειριστικής αρχής και το 
προχωράμε, με το καλό να ενταχθεί. Θα σας ενημερώσω επειδή δεν 
υπήρχε άλλη πρόταση και η διαχειριστική αρχή επροτίθετο να δώσει 
μια παράταση, εμείς υποβάλλουμε αυτήν την πρόταση ταυτόχρονα 
όμως ζητήσαμε δυο μήνες γιατί γίνεται μια άλλη μελέτη για τον 
Αίθωνα Αρχαγγέλου αρδευτικά και υπάρχει και μια παλιά που την 
είχαμε στην Μονόλιθο , να τις υποβάλλουμε και αυτές και μακάρι 
από τις εκπτώσεις να κάνουμε και το αρδευτικό των Κολυμπίων, εκεί 
κάτω νομίζω είναι οι περιοχές που χρειάζονται σύγχρονο αρδευτικό 
δίκτυο .    
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
  Ο  επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»             
κ. Κ. Πότσος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Α.Κων/νου, Ι. Κακούλης, 
Α. Παπουράς, Μ.Καραγιάννη, ήταν απόντες από τη συζήτηση και 
λήψη απόφασης για το θέμα. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας,  και τις ανωτέρω τοποθετήσεις,  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 
 

   Την έγκριση της μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΟΡΩΝΗΣ – ΦΑΝΩΝ – ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ» συνολικού 
προϋπολογισμού 500.000,00 €  με ΦΠΑ 24%. 

 
 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.  ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

 


