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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  4/8/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017    Αριθ. Απόφασης: 618/ 2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  4 Αυγούστου 2017 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,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/60031/31.7.2017 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 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

   

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-   
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Αντιδήμαρχος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24 ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 10.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

12.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 
15.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

8.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

16.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 3.10:  Εκσυγχρονισμός δικτύων οδοφωτισμού και 
ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και χρήση 
εφαρμογών νέων τεχνολογιών. Υποβολή πρότασης στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τη διαδικασία ΣΔΙΤ. 
Αρ.πρωτ. 2/60955/2017. 
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Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
κ.Α.Μπεκιάρης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αριθ.πρωτ. 2/60955/2017 εισήγηση της Δ/νσης , η οποία έχει ως εξής:   

 

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, 
ασκούν πίεση στην οικονομική κατάσταση και στη ρευστότητα των Δήμων. 
Η εξοικονόμηση δαπανών αποτελεί βασική προτεραιότητα στη νέα 
Προγραμματική Περίοδο, και ειδικότερα στους τομείς: Ενέργεια 
(Οδοφωτισμός - Κτιριακές Υποδομές)  -  Ύδρευση / Αποχέτευση και 
Διαχείριση Απορριμμάτων. 

Ο οδοφωτισμός και ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων, αποτελεί το 
σημαντικότερο μέρος της  συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου 
Ρόδου.  Η παλαιότητα των δικτύων σε συνδυασμό με την έλλειψη 
Συστήματος Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού - Ελέγχου ενέργειας, 
δυσχεραίνει την οικονομική κατάσταση του Δήμου και καθιστά δύσκολη τη 
συντήρηση τους, υποβαθμίζοντας την ποιότητα υπηρεσιών φωτισμού. 
Επισημαίνεται ότι οι λαμπτήρες που είναι εγκατεστημένοι σήμερα στο Δήμο, 
είναι παλαιάς τεχνολογίας, έχουν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση 
με το φως που εκπέμπουν και παρουσιάζουν μικρή διάρκεια ζωής, με 
αποτέλεσμα να αυξάνουν κατά πολύ το κόστος συντήρησης του δικτύου 
φωτισμού.  

Με σκοπό την άρση των παραπάνω, ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με το 
Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ», προχώρησε κατ’ αρχήν 
στην καταγραφή του δικτύου δημοτικού φωτισμού ολόκληρου του νησιού, 
εκπονώντας δυο απολογιστικές εκθέσεις καταγραφής καθώς και εκτιμήσεις 
σχετικά με τις δυνατότητες συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης. Στα 
αποτελέσματα των εκθέσεων καταγράφηκαν 33.752 θέσεις φωτιστικών 
σωμάτων διαφόρων τύπων.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί, καθώς και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού μας δύναται να γίνει παρέμβαση 
ενεργειακής αναβάθμισης σε 29.550 φωτιστικά σώματα, καθώς εξαιρούνται 
τα φωτιστικά της Μεσαιωνικής Πόλης, των μνημείων και των 
αρχαιολογικών χώρων. 

Τρεις (3) τύποι φωτιστικών σωμάτων απαρτίζουν την συντριπτική 
πλειοψηφία των φωτιστικών σωμάτων στο νησί της Ρόδου (28.785 από τα 
29.550): 

- Φωτιστικά τύπου «παγόδας», (10.017 φωτιστικά) 
- Φωτιστικά βραχίονα (συνήθως σε στύλους της ΔΕΗ) (10.874 

φωτιστικά) 
- Φωτιστικά τύπου «καπελάκι» (7.894 φωτιστικά) 

Βάσει της προαναφερόμενης καταγραφής, στόχος του Δήμου Ρόδου είναι η 
αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων (όπου απαιτείται) και συμβατικών 
λαμπτήρων με σύγχρονα φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες τεχνολογίας 
LED, προκειμένου να επιτευχθεί: 

1) η βελτίωση του δημοτικού φωτισμού, 
2) ο περιορισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας,  
3) η περιστολή των λειτουργικών κοστών και 
4) η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
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Σε συνάντηση του Δημάρχου με στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης –Ειδική Γραμματεία Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΕΓΣΔΙΤ) στις 27 Ιουλίου 2017, στην Αθήνα, ενημερωθήκαμε για τη 
δυνατότητα συμμετοχής του Δήμου Ρόδου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης 
που ετοιμάζει το Υπουργείο μέσω ΣΔΙΤ, το οποίο αναμένεται να 
οριστικοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου. 

Η πρόταση του Υπουργείου αφορά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση - 
Αυτοματοποίηση του Συστήματος δικτύων οδοφωτισμού και 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων μέσω της χρήσης νέων 
τεχνολογιών και εφαρμογών «Smart Cities» (Έξυπνες Πόλεις), σε 
επιλεγμένους Δήμους της χώρας.  

Μέσω της χρήσης εφαρμογών «smart cities», ο Δήμος θα μπορεί να 
λειτουργήσει ένα σύστημα ενιαίας διαχείρισης του οδοφωτισμού μέσω της 
δημιουργίας αυτόνομης, ασφαλούς, εργονομικής και χαμηλού κόστους 
«συνδεδεμένης» υποδομής για την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών σε 
πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα, πέραν της αντικατάστασης φωτιστικών 
σωμάτων και λαμπτήρων θα μπορούμε να προβούμε: 

1) Στη λειτουργία "Συστήματος Tηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου 
Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός). 

2) Στη δημιουργία συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ 
(μεθοδολογία, καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός 
αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική 
παρακολούθησης). 

3) Στην αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & 
Ελέγχου Ενέργειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών 
Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης, 
σε επιλεγμένα σημεία). 

 

Μέσω της προτεινόμενης διαδικασίας του ΣΔΙΤ, ο ιδιωτικός τομέας θα 
αναλάβει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου της επένδυσης.  

Ο Δήμος Ρόδου δεν θα δαπανήσει νέους οικονομικούς πόρους, ενώ 
παράλληλα θα έχει  μηδενικές δαπάνες συντήρησης, δεδομένο με  το οποίο 
θα βελτιώσει τις χρηματοροές του  και το οποίο  μπορεί να αξιοποιήσει είτε 
με μείωση τελών (ΟΤΑ), είτε σε πρόσθετες  συναφείς επενδύσεις (νέα 
δίκτυα ή αναβάθμισή υφισταμένων). Η αποπληρωμή της επένδυσης θα 
καλυφθεί από την εξοικονόμηση (% επί της επιτευχθείσας εξοικονόμησης) 
την οποία μοιράζεται ο Δήμος και ο Ανάδοχος (ποσοστό έκπτωσης κατά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού).   

 

Για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, καθώς 
και για την υποστήριξη της παραπάνω επένδυσης, απαιτείται η υλοποίηση 
μιας σειράς προπαρασκευαστικών διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

1) Συνοπτική έκθεση τεκμηρίωσης βιωσιμότητας. 
2) Ειδικό πληροφοριακό εργαλείο-χρηματοδοτικό μοντέλο για τον 

επαρκή προσδιορισμό της δυνατότητας επιλογής χρηματοδότησης με 
μόχλευση πόρων. 
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3) Master Plan (τεχνική και οικονομική ανάλυση και τεχνικές 
προδιαγραφές). 

4) Αναλυτικό χρηματοδοτικό μοντέλο προσδιορισμού βιωσιμότητας. 
5) Ενσωμάτωση ειδικών εργαλείων στη διαδικασία της ενεργειακής 

αναβάθμισης και αυτοματοποίησης δικτύων οδοφωτισμού και 
ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Ρόδου. 

Οι εν λόγω διαδικασίες απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, εργαλεία και 
εμπειρία, που δεν διαθέτει το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Ρόδου. Ως 
εκ τούτου, προκειμένου εμπρόθεσμα και άρτια ο Δήμος να ανταποκριθεί 
στις αναπτυξιακές προτεραιότητες και ανάγκες που προκύπτουν, θα προβεί 
στην ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών σε  εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος 
θα υποστηρίξει την υποβολή αίτησης για υπαγωγή της παραπάνω 
επένδυσης με την διαδικασία ΣΔΙΤ τόσο για την ένταξη της στον Κατάλογο 
Προτεινόμενων Συμπράξεων (Φάση Α), όσο και στη συμβατική διαδικασία 
που θα ακολουθήσει (Φάση Β). 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :  

1) Τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην πρόταση της Ειδικής Γραμματείας 
Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) για την «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος δικτύων Οδοφωτισμού 
και Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων μέσω της χρήσης νέων 
τεχνολογιών και εφαρμογών «Smart Cities» (Έξυπνες Πόλεις), στο Δήμο 
Ρόδου». 

2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των απαιτούμενων 
αιτήσεων, την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την 
υλοποίηση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών και τη συγκέντρωση 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένης και της 
διαδικασίας ανάθεσης σε  εξωτερικό σύμβουλο που διαθέτει τις 
εξειδικευμένες γνώσεις για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της 
υποβολή αίτησης για υπαγωγή της παραπάνω επένδυσης με τη 
διαδικασία ΣΔΙΤ τόσο για την ένταξη της στον Κατάλογο Προτεινόμενων 
Συμπράξεων (Φάση Α), όσο και στη συμβατική διαδικασία που θα 
ακολουθήσει (Φάση Β), με σκοπό την υποβοήθηση των υπηρεσιών του 
Δήμου με εργαλεία και εμπειρία, που δεν διαθέτει το υφιστάμενο 
προσωπικό του Δήμου Ρόδου. 

 
            

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

αποφασίσει σχετικά. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Ε.Ατσίδη απουσίαζε από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 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, μετά 
διαλογική συζήτηση που περιγράφεται αναλυτικά στο πρακτικό της 
συνεδρίασης, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ομόφωνα 

 

1. Τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην πρόταση της Ειδικής 
Γραμματείας Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) για 
την «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
δικτύων Οδοφωτισμού και Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών «Smart Cities» 
(Έξυπνες Πόλεις), στο Δήμο Ρόδου». 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των 
απαιτούμενων αιτήσεων, την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών 
για την υλοποίηση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών και τη 
συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 
συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ανάθεσης σε  εξωτερικό 
σύμβουλο που διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις για την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης της υποβολή αίτησης για υπαγωγή της 
παραπάνω επένδυσης με τη διαδικασία ΣΔΙΤ τόσο για την ένταξη της 
στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων (Φάση Α), όσο και στη 
συμβατική διαδικασία που θα ακολουθήσει (Φάση Β), με σκοπό την 
υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου με εργαλεία και εμπειρία, 
που δεν διαθέτει το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Ρόδου. 
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