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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  3/7/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 12/3-7-2019    Αριθ. Απόφασης: 687/2019 

 
Στη Ρόδο σήμερα   την 3η Ιουλίου  2019  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
13.30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση (3η 
πρόσκληση) το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    
Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/34263/1.7.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους   Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  65 παρ.5 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
παρ.2 του Ν.4257/2014, 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. 
Αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/32736/24-
6-2019, προκειμένου να συνεδριάσει την 28η Ιουνίου 2019 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13.00 όπου δε συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη 
απαρτία (24 μέλη). Στη συνέχεια συνεκλήθη (2η Συνεδρίαση) την 3η 
Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 όπου και πάλι δε 
συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία.  
Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.2 & 3 του 
Ν.3563/2006 καθώς και του άρθρου 7 του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Δ.Σ. παρ.2 και 3, το Συμβούλιο συνεδρίασε 
εφόσον συγκέντρωσε το 1/3  τουλάχιστον του συνολικού 
αριθμού  των μελών του.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 24.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
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7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 25.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  
11. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

    

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

16.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
  

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

13. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

14.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 
 

16. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

17.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
 

18. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας  

19. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

9.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 20.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 

10.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
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11.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 22.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι είκοσι πέντε  (25), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εντός και εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε 
στο Σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 65 
του Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 
του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (Α΄93), «Ένα μήνα πριν από τη 
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων 
Δημοτικών αρχών το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για 
θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά 
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που 
αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως όλα τα θέματα 
της Συνεδρίασης εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 
 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της 
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση 
αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου», αρ.πρωτ. 
16/34499/2019. 
 
Ο Δήμαρχος κ. Φ.Χατζηδιάκος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 16/34499/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών,  η οποία έχει ως εξής: 
 

Αιτιολόγηση περί χαρακτηρισμού του θέματος ως εξαιρετικά επείγουσας 
ανάγκης 

 
1. Για τη συνέχιση εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης του έργου του θέματος, 
η οποία λήγει την 17.07.2019, είναι απαραίτητη η χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου. 
 
Με την υπ’ αρ.: 25/28-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 
ελέγχθηκε με το υπ΄ αρ. οικ.: 9863/19-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου: 
«Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου», με προϋπολογισμό 
150.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%, με τα οποία ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

2. Το συμφωνητικό ύψους 90.450,67 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) 
υπογράφθηκε στις 19-03-2019 και προέβλεπε προθεσμία περαίωσης του έργου 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 17-07-2019. 

3. Για το εν λόγω έργο έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑΕ 15-7326.0004, από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 
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4. Με το υπ’ αρ.: 16/33043/25-06-2019 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτείται 
παράτασης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών της συμβατικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου, δηλαδή μέχρι τις 18-09-2019. 

O Ανάδοχος αιτείται παράτασης, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν 
απρόβλεπτα γεγονότα (όπως αναλύονται στη σχετική του αίτηση) που αφενός 
επιφέρουν καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, αφετέρου δημιουργούν την 
ανάγκη άμεσης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). Η 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών αποδέχεται τον ισχυρισμό του 
Αναδόχου, δεδομένου δε του γεγονότος ότι πολλές από τις εργασίες της 
εργολαβίας ήταν δύσκολο να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, 
για λόγους ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών και γνωμοδοτεί θετικά 
υπέρ της χορήγησης παράτασης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, με νέα 
ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 18-09-2019. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 

1. Τη λήψη σχετικής απόφασης περί χαρακτηρισμού του θέματος ως εξαιρετικά 
επείγουσας ανάγκης. 

2. Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης 
του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου», κατά 
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 18-09-2019.  

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Στάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Καραγιάννη, 
Γ. Κακούλης και  Μ.Χριστοδούλου ,  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης του θέματος. 
 
  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, την τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε. Μανδρακού για την 
αιτιολογία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.4257/2014 
την αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως «επείγουσας 
ανάγκης»και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης 

του θέματος, επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 601/2019 Απόφαση ( ΑΔΑ: ΩΩ3ΓΩ1Ρ-948). 
 

2. Εγκρίνει τη  χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης 
του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου», 
κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 18-09-2019.  

 

 
     ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
 
 
 
                            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  
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