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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  23/1/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017    Αριθ. Απόφασης: 03/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιανουαρίου 2017 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.2/3546/18-1-2016 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), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

35. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
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ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

16.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

  

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

20.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος)  

 

 
2. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

δικ/νος) 

 9. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• κ.Μιχαήλ Πηδιάκης –Πρόεδρος Τ.Κ.Δαματριάς 
• κ.Σάββας Πάττας –Πρόεδρος Δ.Κ.Παστίδας 
• κ.Μιχαήλ Κυριαζής-Πρόεδρος Δ.Κ.Παραδεισίου 
• κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος –Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
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Θ Ε Μ Α 2.1: : Έγκριση συμμετοχής στην πρόταση 
χρηματοδότησης που θα υποβληθεί στην 2η πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020 με τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την Μέτρηση της 
ΕΝΕΡΓΕΙΑς σε Δημόσια Κτίρια» Ακρωνύμιο: ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

H Εντεταλμένη Σύμβουλος Κα Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη 

εισηγούμενη το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την 

αρ.πρωτ.2/2920/2017 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού , η 

οποία  έχει ως ακολούθως: 

Ενημερώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Δ/νση 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης  σε συνέχεια  της  δράσης  της  

όσον  αφορά  την  αναζήτηση  ερευνητικών και χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων που άπτονται των θεμάτων ενδιαφέροντος του 

Δήμου, έχει έρθει σε επαφή με διάφορους ερευνητικούς και 

επιστημονικούς φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τόσο του 

Εσωτερικού όσο και του Εξωτερικού. Μέσα από την προσπάθεια αυτή 

ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος σε πρόταση με τίτλο: 

«ΣΥΝεργασία για την Μέτρηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σε Δημόσια 
Κτίρια» Ακρωνύμιο: ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ που θα υποβληθεί στο 

πλαίσιο της Δεύτερης (2ης) Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 

Στρατηγικού Χαρακτήρα για το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG 

V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 και συγκεκριμένα στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 (Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες 

μεταφορές), του Θεματικού Στόχου 4γ (Στήριξη της ενεργειακής 

απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και στον τομέα της 

στέγασης) και Ειδικό Στόχο 2.1. Αύξηση της Εξοικονόμησης 

Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια, με καταληκτική Ημ/α υποβολής την 

27.01.2017.  

Το Εταιρικό Σχήμα θα αποτελείται: 

Συντονιστής: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

Εταίροι:  

• Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

της Κύπρου 

• Πανεπιστήμιο Κύπρου / Μονάδα ΦΩΣ 

• ΚΑΠΕ 
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• Δήμος Χανιών 

• Δήμος Ρόδου 

• ΤΕΙ Κρήτης 

Ο ενδεικτικός συνολικός Π/Υ της πρότασης είναι 3.000.000,00 € και 

η διάρκεια του 30 μήνες. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του Δήμο 

Ρόδου θα είναι 280.000,00 €. 

 

Το προτεινόμενο έργο βασίζεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για μείωση των αέριων εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 

20% μέχρι το 2020 και πιο συγκεκριμένα στην εξοικονόμηση 

ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες 

των δύο κρατών όσον αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 

στην εθνική νομοθεσία, το έργο ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ σκοπεύει να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες για εξοικονόμηση και μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας με έμφαση στα κτίρια που χρησιμοποιούνται 

από φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το 

έργο στοχεύει στην ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης ενέργειας στην 

Κύπρο και την Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης μίας κοινής 

μεθοδολογίας για την μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια 

που θα είναι προσαρμοσμένη στα κοινά χαρακτηριστικά Ελλάδας και 

Κύπρου. 

Αναλυτικότερα, το έργο στοχεύει στην αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας σε κυβερνητικά 

και άλλα κτίρια που διοικούνται από τοπικές αρχές, με σκοπό την 

μοντελοποίηση της κατανάλωσης των κτιρίων ούτως ώστε να  

δημιουργηθούν πρότυπα ενεργειακών δεικτών τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για την προώθηση εφαρμογών μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας.  

Η καινοτομία του έργου έγκειται σε μία σειρά παραμέτρων που το 

χαρακτηρίζουν. Πιο συγκεκριμένα, η μοντελοποίηση της 

κατανάλωσης των κτιρίων θα γίνει με στατιστικές μεθόδους 

χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων που θα 

προκύψουν μέσα από την εγκατάσταση και λειτουργία διατάξεων, 

συνδέοντας τα με διάφορες μεταβλητές. Έπειτα οι  πραγματικές 

μετρήσεις κατανάλωσης στα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα θα συγκριθούν με τις υπολογιζόμενες, έτσι ώστε να 

προταθούν βελτιώσεις αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού 

ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.  

Ακόμη μέσα από το προτεινόμενο έργο θα καταστεί εφικτή η 

γεωχωρική αποτύπωση του ενεργειακού προφίλ σημαντικού αριθμού 
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κτιρίων της διασυνοριακής περιοχής και η δημιουργία πρότυπων 

ενεργειακών δεικτών ανά τύπο κτιρίου που θα μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη που καθορίζουν 

πολιτική στα θέματα της ανέγερσης, ανακαίνισης και ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων. Τέλος, η κοινή μεθοδολογία που θα 

αναπτυχθεί και αποτελεί το βασικό παραδοτέο του έργου, θα 

χρησιμοποιηθεί ως εφαρμογή σε λογισμικό που μετά το πέρας του 

έργου δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα κτίρια σε οποιαδήποτε 

γεωγραφική περιοχή της διασυνοριακής περιοχής ή ευρύτερα της 

Μεσογειακής λεκάνης. 

Ο Δήμος θα συμμετάσχει σε όλες τι δραστηριότητες του έργου θα 

εγκαταστήσει μετρητικό εξοπλισμό σε συγκεκριμένο αριθμό 

δημοτικών κτιρίων ενώ θα συμβάλει στη διαμόρφωση της 

μεθοδολογίας για την συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου για την 

μέτρηση και την μοντελοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στα 

δημόσια κτίρια.   

 

Με βάση τα προαναφερθέντα  

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
 

1. Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόταση 

χρηματοδότησης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της 2ης 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα του 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 

2014-2020 με τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την Μέτρηση της 
ΕΝΕΡΓΕΙΑς σε Δημόσια Κτίρια» Ακρωνύμιο: ΣΥΝ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2. Να ορίσει τον κ. Στεργίου Γεώργιο, Σύμβουλο του Δημάρχου, 
ως υπεύθυνο επικοινωνίας για το πρόγραμμα, 

3. Να εξουσιοδοτήσει …………………. να υπογράψει τη συμφωνία 
εταιρικής συνεργασίας και ότι άλλο απαιτηθεί για την υποβολή 
της πρότασης. 

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

Ο Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Α. Γιαννικουρής, και οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Μ.Δράκος και Α.Σπανός απουσίαζαν από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.   
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 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 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

του Σώματος , 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόταση 

χρηματοδότησης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της 2ης 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα του 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 

2014-2020 με τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την Μέτρηση της 
ΕΝΕΡΓΕΙΑς σε Δημόσια Κτίρια» Ακρωνύμιο: ΣΥΝ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2. Τον  ορισμό του κ. Στεργίου Γεώργιο, Συμβούλου του 
Δημάρχου, ως υπεύθυνου επικοινωνίας του προγράμματος. 

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ.Φώτη Χατζηδιάκο  για την 
υπογραφή  της συμφωνίας εταιρικής συνεργασίας και ότι άλλο 
απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  
 
 


