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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  17/12/ 2018   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:21/17-12-2018    Αριθ. Απόφασης: 1414/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  17η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Δευτέρα 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. 
2/76615/13.12.2018 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  29.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 37.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

   

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

7. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

8.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 
(δικ/νος) 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας  

10.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (δικ/νος) 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ρόδου Μ. Πάγκας, η Πρόεδρος 
της Δ.Κ.Ασκληπιείου κ.Μ.Παπαβασιλείου και ο Πρόεδρος της 
Τ.Κ.Βατίου κ.Καλαποδάκης. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
επτά (37 ), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

 



3 

 

Θ Ε Μ Α 4.16 : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών για το έργο  «Ολοκλήρωση Οψεων Εθνικού 
Θεάτρου»,αρ.πρωτ.2/69376/2018. 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.κ. Ε.Μανδρακός  έθεσε υπόψη του Σώματος την 
αρ.πρωτ.2/69376/2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης για 
το θέμα , η οποία έχει ως εξής: 

Στη Σύμβαση Κατασκευής Έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση όψεων 
Εθνικού Θεάτρου» που υπεγράφη την 23-07-2018 με αριθμό 
πρωτοκόλλου 2/45729, σε συνέχεια της 19/10-01-2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΑΔΑ ΩΤ2ΩΩ1Ρ-7ΙΒ και ειδικότερα στην 
παράγραφο 4 προβλέπονται τα εξής: 
 
«Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 
της Διακήρυξης. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει 
καθοριστεί  σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της παρούσας σύμβασης…» ήτοι η προθεσμία ολοκλήρωσης του 
έργου είναι η 23-11-2018. 
 
Με την Η υπ’ αριθμ. 2/64897/24-10-2018 αίτηση του αναδόχου 
«Κάσδαγλης Χριστόφορος & ΣΙΑ ΕΕ» ζητείται παράταση της προθεσμίας 
ολοκλήρωσης των εργασιών κατά τρεις (03) μήνες ήτοι έως τις 
23/02/2018, για τους παρακάτω λόγους: 
«Α) Η φύση του έργου απαιτεί συνεχείς διερευνητικές τομές και δοκιμές 
αντοχής των δομικών στοιχείων κάτω από την εξωτερική επιφάνεια των 
όψεων του κτηρίου. 
Στις φθαρμένες κολώνες της ανατολικής όψης π.χ. του κτηρίου, έπρεπε να 
αποφλοιωθεί η επιφάνεια ώστε να αποκαλυφθούν οι οπλισμοί και να 
προκύψει η ανάγκη να γίνει καθαρισμός και επεξεργασία τους με 
διεισδυτικό αναστολέα διάβρωσης και στη συνέχεια προστασία των 
οπλισμών με επαλειφόμενο κονίαμα δύο συστατικών. Τέλος έγινε η 
αποκατάσταση της διατομής των κολονών με τρεις διαδοχικές στρώσεις (σε 
διαφορετικές μέρες η κάθε μία) με επισκευαστική κονία ενός συστατικού. 
Στη νότια όψη του κτηρίου κάτω από το σαθρό επιφανειακό επίχρισμα 
αποκαλύφθηκαν διαβρώσεις του οπλισμού των φερόντων στοιχείων και 
διακοσμητικών στοιχείων. 
Σε δοκιμές της μηχανικής αντοχής της υφιστάμενης τοιχοποιίας με 
εξωτερική επένδυση από πωρόλιθο διαπιστώθηκε αποκόλληση των δομικών 
στοιχείων. Μετά δε τη σποραδική αφαίρεση αυτών, αποκαλύφθηκε και 
σαθρό εσωτερικό υπόβαθρο της τοιχοποιίας που απαιτεί εξυγίανση. 
Στη βόρεια όψη μετά την καθαίρεση των ημικυκλικών κουφωμάτων και 
των φερόντων στοιχείων στήριξής τους, απαιτήθηκε διερεύνηση του 
υφιστάμενου φέροντος σκελετού, ώστε να επιλεγεί ικανοποιητική στήριξη 
των νέων φερόντων στοιχείων που κατασκευάζονται. 
Παρόμοιες διερευνήσεις δομικών στοιχείων κάτω από την επιφάνεια των 
όψεων είναι καθημερινές και απατούν πολύ χρόνο για τη διαπίστωση του 
εύρους της φθοράς και την επιλογή της βέλτιστης κατασκευαστικής 
μεθόδου αποκατάστασης. 
Β) Η θέση του μνημείου στο κέντρο της πόλης απαιτεί την εξεύρεση των 
βέλτιστων τεχνικών κατασκευαστικών λύσεων, όσον αφορά στην αντοχή 
τους, στην ποιότητα κατασκευής, στην πιστότητα των 
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ανακατασκευασθέντων στοιχείων, καθώς και στο φινίρισμα των 
λεπτομερειών τους. 
Τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο: ανοξείδωτος οπλισμός – βλήτρα , 
φυσικός πωρόλιθος, επισκευαστικά κονιάματα, υλικά επιχρίσματος «finta 
pietra», εποξειδικές ρητίνες, πρόσμικτα κονιαμάτων και χρώμα 
επιφανειακής αδιαβροχοποίησης – αντιδιαβρωτικής προστασίας, απαιτούν 
διερεύνηση τεχνικών χαρακτηριστικών, ειδική παραγγελία και αντίστοιχο 
χρόνο παράδοσης και χρονοβόρα προετοιμασία. 
Η διαδοχή των διαφόρων φάσεων των εργασιών αποκατάστασης δεν 
επιτρέπει την παράλληλη εκτέλεσή τους και η εξειδίκευση των εργασιών 
απαιτεί έλεγχο των εκτελεσθέντων εργασιών και κατασκευή δειγμάτων 
αυτών για να διαπιστωθεί ότι τηρούν τις προδιαγραφές του έργου. 
Οι παραπάνω ιδιαιτερότητες του έργου επιμηκύνουν το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης εργασιών, είναι όμως απαραίτητες για την αρτιότητα και την 
καλή εκτέλεσή του. 
Για τους παραπάνω λόγους αιτούμεθα τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 
21/02/2019.» 
  
Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω και τις ιδιαιτερότητες του έργου, δηλαδή  
(α) το γεγονός ότι το έργο αναφέρεται σε επιμέρους, μη ομοειδείς, 
λεπτομερείς εργασίες σε διάφορα σημεία του κτιρίου,  
(β) ορισμένες εργασίες απαιτούν την ολοκλήρωση της προηγούμενης 
φάσης (σκλήρυνση σκυροδέματος κλπ) και δεν μπορούν να εκτελεστούν 
παράλληλα και 
(γ) Η εκτέλεση ορισμένων εργασιών (π.χ. επίστρωση “finta pietra”) δεν 
ευνοείται από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, 
Για τους λόγους αυτούς η υπηρεσία εισηγείται  την έγκριση  παράτασης 
των εργασιών. 
       
Μετά από τα παραπάνω ζητείται: 
Η έγκριση της παράτασης προθεσμίας εργασιών της Σύμβασης Κατασκευής 
Έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση όψεων Εθνικού Θεάτρου» κατά 
ενενήντα ημερολογιακές ημέρες (90) ημέρες ήτοι έως τις 
21/02/2019. 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος 
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Δράκος,  Α. Κωνσταντίνου, Γ. 
Σαρικάς, Ε. Ατσίδη, Ε. Παναή, Σ. Σαρρή-Υψηλάντη 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 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία 
 

Μειοψηφούσης της Δημοτικής Συμβούλου Κας Μ.Καραγιάννη, η 
οποία ψήφισε «κατά» 
 
 
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εργασιών της Σύμβασης 
Κατασκευής Έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση όψεων Εθνικού 
Θεάτρου» κατά ενενήντα ημερολογιακές ημέρες (90) ημέρες 
ήτοι έως τις 21/02/2019. 
 
 

    
 ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
 
             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 

 


