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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  26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 13/26-7-2019    Αριθ. Απόφασης: 698/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 26η Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13.00΄ 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. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/39118/22.7.2019 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. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

 

 22.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 23.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 24.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

 26.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 27. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 

10. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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12.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

13. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
  

15. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

2.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 11.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 
 

12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
5. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήμαρχος 

14.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 

6. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

15.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
 

16.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

8. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

17. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 
Επίσης παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά 
(47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα (30), 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 
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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 2.5: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής  του  έργου : ''Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 
σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως Ρόδου'', 
αρ.πρωτ. 16/37166/11-07-2019. 
 

Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αρ.πρωτ.16/37166/11-07-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών, η οποία έχει ως εξής: 

1) Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία. Με την με 
αριθμ.549/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου του θέματος.  

2) Με την υπ'αρ. 386/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου και συγκεκριμένα 
αποφασίσθηκε η διεξαγωγή  πρόχειρου διαγωνισμού. 

3) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 3/12/2014, και τελικός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ». με μέση έκπτωση 
2,81%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμόν 
481/2014 απόφαση της Οικονομικής που επικυρώθηκε με την 
υπ΄αριθμόν 9698/11-02-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου. 

4) Το συμφωνητικό του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 
σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως Ρόδου» 
υπογράφηκε μεταξύ του  Δήμου Ρόδου  και του αναδόχου την 16-4-
15 (αρ.πρ. 16/33270/16-4-15) αντί εργολαβικού ανταλλάγματος 
67.060,12€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

5) Με την υπ'αρ. 303/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν 
οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούντο να γίνουν 
προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο , σύμφωνα με το άρθρο 52 του 
Ν.2696/1999(ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 
του Ν.4313/2014 και σύμφωνα με την υπ'αρ. ΔΟΥ/οικ/220/15-12015 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

6) Με την υπ'αρ. 49512/Φ.ΜΟΕ/21-7-2015 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε η υπ'αρ. 303/2015 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι 
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν την εκτέλεση της 
Α&Β φάσης εργασιών του έργου " Αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της 
πόλεως Ρόδου''. 

7) O Ανάδοχος κ. Στεφάνου Αγαπητός κατέθεσε την υπ΄ αριθμόν 
16/75703/11-08-2015 αίτηση υποκατάστασής του σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008. Με την προαναφερθείσα 
αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζητάει να γίνει υποκατάσταση με 
απαλλαγή του ιδίου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου για 
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λόγους υγείας (προφανής αδυναμία σύμφωνα με την παρ.2 του 
άρθρου 65 του Ν.3669/2008 & την ΓνωμΝΣΚ.704/97. 

8) Με την υπ. Αριθμό 526/2015 απόφαση του Δημοτικό Συμβούλιο 
ενέκρινε την υποκατάσταση του αναδόχου «Στεφάνου Αγαπητού» με 
την τεχνική εταιρεία «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ.» και την 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου "Αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της 
πόλεως Ρόδου''. 

9) Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το υπ. Αρ. πρωτ. 62321/15-9-
2015 επικύρωσε την υπ. Αριθμό 526/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  

10) Το νέο συμφωνητικό του έργου «Αποκατάσταση φθορών    
οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως 
Ρόδου» υπογράφηκε μεταξύ του  Δήμου Ρόδου  και της αναδόχου 
τεχνική εταιρεία «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ.»  την 5-11-15 
(αρ.πρ.16/104168/5-11-15)  αντί εργολαβικού ανταλλάγματος 
71.106,85€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).  

11) Με την υπ. Αριθμό 811/2015 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο 
ενέκρινε τον 1ο Α.Π.Ε συνολικού ποσού 71.106,85€ (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) ο οποίος συντάχθηκε για να περιλάβει  αυξήσεις  ποσοτήτων 
συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από προμετρητικά 
σφάλματα του έργου, που ήταν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη 
ολοκλήρωση του έργου.  

12) Στις 17-3-2016 η ανάδοχος εταιρεία έκανε ειδική δήλωση διακοπής 
εργασιών και όχληση για πληρωμή τόκων υπερημερίας (αρ. πρωτ. 
16/19392) λόγω μη πληρωμής μετά από παρέλευση 75 ημερών από 
την θεώρηση από την Υπηρεσία μας του 1ου λογαριασμού ποσού 
1.438,20€ και του 2ου λογαριασμού ποσού 22.663,16€. Στις 6-4-2016 
με το υπ. υπ. αριθμό πρωτ.16/19392 (ΑΔΑ: 6ΚΛΠΩ1Ρ-ΟΜΓ) 
εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών η 
διακοπή των εργασιών.  

13) Στις 22-3-2016 έγινε η πληρωμή του  1ου λογαριασμού του έργου και 
στις 13-4-2016 έγινε η πληρωμή του  2ου λογαριασμού του έργου και 
έτσι αίρεται ο λόγος διακοπής εργασιών . Ο χρόνος διακοπής 
εργασιών από τις 17-3-2016 έως και τις 13-4-2016 είναι 28 ημέρες. 

14) Στις 20-4-2016 η ανάδοχος εταιρεία με την αριθμό πρωτ. 16/30584 
αίτηση της ζητά παράταση των εργασιών κατά δύο μήνες όσο και η μη 
συμβατική καθυστέρηση στην εξόφληση της 1ης και 2ης πιστοποίησης. 

15) Με την υπ. Αριθμό 332/2016 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο 
ενέκρινε την παράταση του έργου κατά πενήντα έξι (56) ημέρες από 
την αρχική λήξη του (6-5-2016), ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης 
εργασιών στις 30-6-2016. 

16) Στις 28-6-2016 η ανάδοχος εταιρεία με την αριθμό πρωτ. 16/52273 
αίτηση της ζητά:  
α) την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 71.106,85€ χωρίς 
καμιά αυξομείωση από την σύμβαση (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) ο 
οποίος συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων 
συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από προμετρητικά 
σφάλματα του έργου, που ήταν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη 
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ολοκλήρωση του έργου , και λόγο της αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 
24%.  
β) την παράταση  των εργασιών κατά ένα μήνα , επειδή στην συμβολή 
της οδού Κων/νου Υδραίου με την οδό Λίνδου εκτελούσε έργο στις 
26-6-2016  ο Ο.Τ.Ε. αναβάθμισης του δικτύου του με εκσκαφές στην 
οδό , και έτσι δεν εκτελέσθηκε το τμήμα αυτό της εργολαβίας. 

17) Με την υπ. Αριθμό 529/2016 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο 
ενέκρινε:  
α) τον 2ο Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 71.106,85€ χωρίς καμιά 
αυξομείωση από την σύμβαση (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και 
β) την παράταση του έργου έως 7-8-2016.  

18) Στις 3-8-2016 η ανάδοχος εταιρεία με την αριθμό πρωτ.16/63799 
αίτηση της ζητά:  

  την παράταση  των εργασιών του έργου έως τις 31-8-2016 γιατί 
λόγω των διακοπών του Αυγούστου δεν είναι εφικτή η προμήθεια 
ασφαλτικών και λοιπών υλικών για την αποπεράτωση του έργου. 

19) Στις 29-9-2016 η ανάδοχος εταιρεία με την αριθμό πρωτ. 16/81926 
αίτηση  της ζητά:  
την παράταση  των εργασιών του έργου έως τις 15-10-2016 λόγω 
ανάγκης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

20) Με την υπ. Αριθμό 776/2016 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο 
ενέκρινε την παράταση του έργου έως 15-10-2016. 

21) Με την υπ. Αριθμό 876/2016 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο 
ενέκρινε τον 3ος Α.Π.Ε. ο οποίος συντάχθηκε για να περιλάβει 
αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών (οι οποίες και 
ολοκληρώθηκαν στις 10-10-2016), που ήταν απαραίτητες για την 
άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου όπως αυτές προέκυψαν από 
τα τις τελικές επιμετρήσεις  και είναι συνολικού ποσού 69328,19€, με 
μείωση της σύμβασης κατά το  ποσό των 1.778,68€ (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ). Σε αυτόν τον Α.Π.Ε. γίνεται η χρήση των απρόβλεπτων 
δαπανών ενώ δεν γίνεται η χρήση των επί έλλατων δαπανών.  

22) Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 15-10-2016. Η Τελική 
Επιμέτρηση του  έργου εγκρίθηκε στις 7/11/2016 από τον 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 
Ρόδου.  

23) Με την υπ΄ αρ. πρωτ 16/4160/19-1-2018 δημόσια κλήρωση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου 
ορίσθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
αναφερόμενου έργου, την οποία συγκροτούν οι εξής: 1) Φωτίου 
Αναστάσιος Πολιτικός Μηχ. Π.Ε (Πρόεδρος), 2) Ζαγοριανός Κων/νος  
Πολιτικός Μηχ. Π.Ε(Μέλος),  

24) Με την υπ. Αριθμό 73/2018 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε τη σύσταση- ορισμό της Επιτροπή Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του αναφερόμενου έργου, την οποία 
συγκροτούν οι εξής: 1) Φωτίου Αναστάσιος Πολιτικός Μηχ. Π.Ε 
(Πρόεδρος), 2) Ζαγοριανός Κων/νος  Πολιτικός Μηχ. Π.Ε(Μέλος), 3) 
Δ. Καρατζιάς  Δημοτικός Σύμβουλος (Μέλος). 
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25) Τα μέλη της Επιτροπής με παρόντες τον Επιβλέποντα του Έργου 
Καπετάντση Χαράλαμπο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε καθώς και τον 
εκπρόσωπο και διαχειριστή της Αναδόχου εταιρίας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ.» κ. Μπόκο Ελευθέριο, μετέβησαν επί τόπου 
του έργου για την παραλαβή των εργασιών της προαναφερθείσας 
εργολαβίας την Τρίτη 10-7-2018. Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού 
εξέτασε κατά το δυνατόν ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες που 
εκτελέστηκαν με βάση την τελική επιμέτρηση του έργου, κατέληξε ότι 
αυτές συμφωνούν ποσοτικά με την τελική επιμέτρηση και 
ανταποκρίνονται ποιοτικά με τους όρους της σύμβασης και ως εκ 
τούτου παρέλαβε προσωρινά και οριστικά το έργο και υπέγραψε 
το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής. 

 
Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει: 
 
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα 
σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως Ρόδου», βάσει των διατάξεων 
του Άρθρου 73 και 75 του Ν 3669/08 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν 
με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος την αιτιολόγηση 
για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως επείγουσας ανάγκης, 
σύμφωνα με το αρ.πρωτ.16/37167/11-07-2019, το οποίο έχει ως 
εξής: 
Το έργο του θέματος έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα στις 
15/10/2016 σύμφωνα με την από 26/10/2016 Βεβαίωση 
Περαίωσης Εργασιών  και έχει εκπνεύσει το χρονικό διάστημα που 
ορίζει ο Νόμος 3669/2008 με τα άρθρα 73 και 75 για την περίοδο 
που πρέπει να παρέλθει μετά την ολοκλήρωση του. 
Με την εισήγηση που αναφέρεται στο σχετικό ζητείται η έγκριση 
του ανωτέρου Πρωτοκόλλου προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και 
ανάληψης Δεκάτων του αναδόχου. 
Με το παρόν ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα να 
θεωρηθεί κατεπείγον και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 

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

αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σ.Στάγκας, ο Γραμματέας κ.Α.Γιαννικουρής, οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μαρία Καραγιάννη, Δήμος Μουτάφης, Ευαγγελία 
Παναή, Ελπίδα Ατσίδη, Αλέξανδρος Παπουράς, Αλέξανδρος Μανωλάκης,  
ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 
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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 

 
 

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα 
σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως Ρόδου», βάσει των διατάξεων 
του Άρθρου 73 και 75 του Ν 3669/08 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν 
με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014. 

 
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


