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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: 711/2019 
 

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 2.18: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου «Διευθέτηση ρέματος ¨Ρένη¨ Φαληρακίου», αρ.πρωτ. 

16/35893/08-07-2019. 

 

Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αρ.πρωτ.16/35893/08-07-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών, η οποία έχει ως εξής: 

 

1. Με την αρ. πρωτ 1034/2017 απόφαση εντάχθηκε η πράξη  
«Διευθέτηση ρέματος «Ρένη» Φαληρακίου Δήμου Ρόδου» στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΠΟΣ 
5005246. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαικό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 50% από εθνικούς 
πόρους. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑΕΠ 
067/1 με κωδικό 2017/ΕΠ06710002. 

2. Με την υπ΄αρ. 1259/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το οικ. 
Έτος 2019 με πίστωση για το έργο του θέματος 65.000 € για το 
οικονομικό έτος  2019 και 325.000,000 € για το 2020 στον Κ.Α. 
64.7341.0051.  

3. Με την υπ΄αρ. 62/17-2-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη  και καθορίστηκε ο τρόπος 
εκτέλεσης του έργου   

4. Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις  29/8/2018 και 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«Σταμάτης Λινάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 42,37 %. Τα 
πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμόν  
644/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 
νομιμοποιήθηκε με την υπ΄αριθμόν 76798/2018 όμοια απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

5. Η σύμβαση ποσού 389.553,86 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
υπογράφηκε στις 27-3-19 και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης 
του έργου δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες μέχρι τις 27/12/2019 

6. Με την με α.π. 32627/21-6-2019 αίτησή του ο ανάδοχος  αιτήθηκε 
παράταση της τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 
(ενδεικτική) κατά 2 μήνες δηλαδή μέχρι 27 /10/2019 (όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ 9.2 της ΓΣΥ) και του συνολικού 
συμβατικού αντικειμένου επίσης κατά 2 μήνες  με προβλεπόμενη 
ημερομηνία περαίωσης εργασιών 27/3/2020. Οι λόγοι που 
επικαλείται στην αίτησή τους είναι οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις 
της εαρινής περιόδου που καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση των 
εργασιών εντός του ρέματος καθώς και κάποιων μικροαποκλίσεων 
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των τοπογραφικών σχεδίων της μελέτης που προέκυψαν λόγω 
κάποιων ιδιωτικών έργων από τον χρόνο εκπόνησης της μελέτης έως 
τη φάση εκτέλεσης του έργου.  

7. Από το ημερολόγιο του έργου, τις επιτόπιες αυτοψίες της επίβλεψης 
αλλά και έρευνα στα βροχομετρικά δεδομένα προέκυψε ότι οι λόγοι 
που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του ευσταθούν. Πιο 
συγκεκριμένα το 1ο εξάμηνο του 2019 έπεσαν στη Ρόδο 612,4 mm 
ύψος βροχής, όταν η αντίστοιχη μέση βροχόπτωση του 1ου εξαμήνου 
είναι 379,6mm  και η αντίστοιχη περσινή του α΄ εξαμήνου του έτους 
2018 είναι 229,6 mm. Το ύψος των βροχοπτώσεων εμφανίζεται 
στους συνημμένους πίνακες. Αποτέλεσμα των παρατεταμένων και 
έντονων βροχοπτώσεων ήταν αφενός τα επιφανειακά ύδατα με 
συνεχή ροή εντός του ρέματος, αφετέρου η αύξηση του υδροφόρου 
που ακόμη και μετά το πέρας των βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα να 
υπάρχει νερό σε στρώματα 30-40 εκ. κάτω από τον πρώτο 
καθαρισμό. Τα παραπάνω τεκμηριώνονται από φωτογραφικό υλικό. 
Κατά συνέπεια οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν 
σύμφωνα με την γνώμη της υπηρεσίας. 

8. Η διεύθυνση τεχνικών έργων και υποδομών στις 3/7/2019 έθεσε τα 
παραπάνω υπόψη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου η οποία στις 4/7/2019 με το με α.π. 2355 έγγραφό 
της με θέμα: «Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης τια το Υπογέργο 
«Διευθέτηση ρέματος «Ρένη» Φαληρακίου» διατύπωσε τη θετική της 
γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου έως τις 27/3/2020 καθόσον την κρίνει σκόπιμη για την ομαλή 
ολοκλήρωσή του. 

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει: 

 
Την χορήγηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου: «Διευθέτηση ρέματος «Ρένη» Φαληρακίου» κατά 2 
μήνες δηλαδή μέχρι 27/10/2019 και του συνολικού συμβατικού 
αντικειμένου επίσης κατά 2 μήνες  με προβλεπόμενη ημερομηνία 
περαίωσης εργασιών 27/3/2020.  
 
 
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 
93 του Ν.3463/2006, την τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε.Μανδρακού για 
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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 τον χαρακτηρισμό του θέματος ως «επείγουσας ανάγκης» 
διότι το έργο χρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 50% από εθνικούς πόρους. 

2. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση ρέματος ¨Ρένη¨ 
Φαληρακίου» κατά 2 μήνες δηλαδή μέχρι 27/10/2019 και του 
συνολικού συμβατικού αντικειμένου επίσης κατά 2 μήνες με 
προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών 27/3/2020.  

 

 
         
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


