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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  27/3/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 6/27-3-2018    Αριθ. Απόφασης: 286/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  27 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη  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. 2/18082/22.3.2018 
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 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

   

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 32. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
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16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
 

23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  6. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας (δικ/νος) 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

7.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 8. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 9. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 
(δικ/νη) 

5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ   

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ρόδου κ. Μιλτιάδης 
Παγκάς, η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπιείου κα.Μαρία Παπαβασιλείου και 
ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καλυθιών κ.Μιχαήλ Καφετζής. 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ.Δράκος, απεχώρησε με την έναρξη της 
συνεδρίασης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.Κωνσταντίνου και Γ.Σαρικάς, 
προσήλθαν στη συζήτηση του θέματος 4.1. και απεχώρησαν κατά τη συζήτηση 
του θέματος 4.3. 

  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

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

 

 

Θ Ε Μ Α 18.3:  Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου 
με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια 
κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο 
«ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG 
V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020  αρ. πρωτ. 2/17867/2018 . 
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Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ. 2/17867/2018 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 

 
Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος στην πράξη με τίτλο «Συνεργασία για 
την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου 
Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», συνολικής χρηματοδότησης για 
τον Δήμο Ρόδου 399.890 ευρώ, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια του 
προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. 

Αντικείμενο της πράξης είναι η υλοποίηση επιδεικτικών έργων σε Δημόσια 
Κτίρια στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας και Κύπρου με στόχο την έμπρακτη 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όσον αφορά στον ενεργειακό σχεδιασμό και 
την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια.   

Το επιδεικτικό έργο στον Δήμο Ρόδου αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας της Βόρειας και Ανατολικής πλευράς του Δημαρχιακού 
Μεγάρου, μέσω της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων και της 
ταυτόχρονης διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του κτιρίου. 

Το «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» μέσα από μια συνεκτική προσέγγιση θα υποστηρίξει νέες 
λύσεις που θα υιοθετηθούν και θα υλοποιηθούν στη διασυνοριακή περιοχή και 
συγκεκριμένα:  

• Προωθεί και ενθαρρύνει καινοτόμες τεχνολογίες & υλικά Εξοικονόμησης 
Ενέργειας στα κτίρια μέσω επιδεικτικών έργων λαμβάνοντας υπόψη τις 
κλιματικές συνθήκες και τις παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής. 

• Αναπτύσσει μία καινοτόμα κοινή διασυνοριακή προσέγγιση που 
πρωτοτυποποιεί τις διαδικασίες: συλλογής στοιχείων του κτιριακού 
αποθέματος, απόφασης των βέλτιστων μέτρων αναβάθμισης και 
παρακολούθησης των αποτελεσμάτων έργων.  

Πέραν της υλοποίησης του παραπάνω επιδεικτικού έργου, στον Δήμο Ρόδου θα 
χρηματοδοτηθούν οι κάτωθι δράσεις και παραδοτέα: 

• Διαχείριση του έργου και σύνταξη των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου, 
καθώς και της τελικής έκθεσης προόδου.  

• Οργάνωση συνάντησης έργου στην Ρόδο 
• Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου σε εταιρικές συναντήσεις 
• Υποστήριξη στο Πλάνο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Δράσεων 

Έργου 
• Υποστήριξη στο Υλικό Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργιας σε Δήμους 

από το Δήμο Ρόδου 
• Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων: 

- Διοργάνωση σχολικού  διαγωνισμού ζωγραφικής/συγγραφής με θέμα 
την εξοικονόμηση ενέργειας 

- Εκδήλωση στα εγκαίνια του επιδεικτικού έργου 
- Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε δημοτικού υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου 

για την εξοικονόμηση ενέργειας 
- Εκπαιδευτική δράση για μαθητές στην εξοικονόμηση ενέργειας 

• Διοργάνωση ημερίδων: 
- Ημερίδα σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού για την εξοικονόμηση 

ενέργειας στον κτιριακό τομέα με έμφαση σε εφαρμογές σε δημοτικά 
κτίρια 

- Ημερίδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για την υλοποίηση 
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά και λοιπά κτίρια. 

• Αποτίμηση και αξιολόγηση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας στα 
δημοτικά κτίρια του Δήμου Ρόδου 
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• Συνεισφορά στην διαμόρφωση της κοινής προσέγγισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο 
Ελλάδα-Κύπρου. 

Ήδη για το 2018, στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, προβλέπεται η 
υλοποίηση του επιδεικτικού έργου στην Βόρεια και Ανατολική όψη του 
Δημαρχιακού Μεγάρου, προϋπολογισμού 348.000 ευρώ (πλέον ιδίων πόρων). 

Για την υποστήριξη των υπηρεσιών του ο Δήμος Ρόδου, σύμφωνα με τον 
Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
από την Διαχειριστική Αρχή τεχνικό δελτίο του έργου, πρέπει να αναθέσει σε 
εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 

Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη κρίνεται 
αναγκαία, λόγω: 

1. Της έλλειψης εμπειρίας των υπηρεσιών και των στελεχών του Δήμου 
στην υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης, κυρίως λόγω των 
τεχνικών δυσκολιών στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 
ενεργειακών καταναλώσεων των δημοτικών κτιρίων, καθώς και λόγω 
της έλλειψης πρωτοκόλλων και μεθόδων για την ομαδοποίηση 
δημοτικών κτιρίων σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης. 

2. Των καινοτόμων και εξειδικευμένων δράσεων του έργου, ειδικότερα του 
ΠΕ4 που απαιτούν την παροχή υπηρεσιών υψηλού και εξειδικευμένου 
επιστημονικού επιπέδου για την υλοποίηση τους. Ο εξωτερικός 
συνεργάτης μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής μεθόδων 
ομαδοποίησης/κατηγοροποίησης και των κτιρίων θα συμβάλλει στη 
διαμόρφωση μιας κοινής διασυνοριακής στρατηγικής προσέγγισης για 
συλλογή δεδομένων, και παρακολούθηση δεδομένων.  

3. Του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος, καθώς η υλοποίηση του έργου 
έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2017 και υπάρχει ήδη η υποχρέωση 
από πλευράς του Δήμου Ρόδου για τη συμβολή στην κοινή προσέγγιση 
για την συνεργασία στο διασυνοριακό τόξο Ελλάδας-Κύπρου. 

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα συμβάλλει στην υποστήριξη του Δήμου Ρόδου 
στην παρακολούθηση της προόδου του συνολικού έργου και στην υλοποίηση 
ενός σύγχρονου και λειτουργικού από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας 
κτιρίου.   

Ο σχετικός κωδικός εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 
είναι για τις παραπάνω υπηρεσίες ο ΚΑ: 70-6142.0002 «Παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», 
ποσού 37.760 ευρώ. Επειδή οι παραπάνω υπηρεσίες θα διαρκέσουν 29 μήνες, 
θα γίνουν οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης. 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού εμπίπτει στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, 
του άρθρου 2, παρ.1 περ9 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

Η υπηρεσία θα προκηρυχθεί με κωδικό CPV 79415200-8: Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού καθώς το αντικείμενο της 
υπηρεσίας έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό καινοτόμων και εξειδικευμένων 
δράσεων που συνδέονται με την ενδυνάμωση της συνεργασίας στο 
διασυνοριακό τόξο Ελλάδας και Κύπρου για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 
σε δημοτικά κτίρια (συλλογή ενεργειακών και γενικότερων δεδομένων, 
σχεδιασμό πιλοτικών και επιδεικτικών έργων και παρακολούθηση δεδομένων 
από έργα που έχουν εγκατασταθεί) που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 
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Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ -Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε 
Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» που αποτελεί 
συγχρηματοδοτούμενη Πράξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στο παραπάνω πλαίσιο η υπηρεσία θα δημοπρατηθεί με βάση τους 
κανονισμούς του νόμου 4412 που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις γενικών 
υπηρεσιών καθώς βάση του άρθρου 2, παρ. 9β του ν. 4412 αφορά 
αντικείμενο για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, 
παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, ενώ επιπλέον ο συγκεκριμένος κωδικός CPV δεν ανήκει στους 
κωδικούς του Προσαρτήματος Γ, οι οποίο βάσει του άρθρου 2, παρ. 9α 
δημοπρατούνται ως δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

 

Ανάλυση υπηρεσιών - Προϋπολογισμός Διαγωνισμού 

Υπηρεσία 
Ανθρωπο-

μήνες 
Ποσό ανά 

ανθρωπομήνα 
Αξία χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
Συνολική Αξία  
με ΦΠΑ (€) 

Υποστήριξη στην Συνεισφορά Δήμου 
Ρόδου στη Διαχείριση του Έργου και 
στις Εκθέσεις Προόδου 

5,5831 650 3.629,03 € 870,97 € 4.500,00 € 

Υποστήριξη στην οργάνωση και 
διενέργεια της συνάντησης Έργου από 
τον Δήμο Ρόδου 

1,4888 650 967,74 € 232,26 € 1.200,00 € 

Υποστήριξη στην Συμμετοχή του 
Δήμου Ρόδου σε Εταιρικές Συναντήσεις 

1,6129 650 1.048,39 € 251,61 € 1.300,00 € 

Υποστήριξη στο Πλάνο Δημοσιότητας 
και Πληροφόρησης Δράσεων Έργου 
από το Δήμο Ρόδου 

1,8610 650 1.209,68 € 290,32 € 1.500,00 € 

Υποστήριξη στο Υλικό Προώθησης, 
Δικτύωσης και Συνέργιας σε Δήμους 
από το Δήμο Ρόδου 

3,7221 650 2.419,35 € 580,65 € 3.000,00 € 

Υποστήριξη στις Δράσεις Δημοσιότητας 
και Εκπαίδευσης από το Δήμο Ρόδου 

7,4442 650 4.838,71 € 1.161,29 € 6.000,00 € 

Υποστήριξη Διοργάνωσης Ημερίδων 
για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα 
Κτίρια στο Δήμο Ρόδου  

2,4814 650 1.612,90 € 387,10 € 2.000,00 € 

Υποστήριξη για την Αποτίμηση και 
Αξιολόγηση του Πλαισίου 
Εξοικονόμησης Ενέργειας στα 
Δημοτικά Κτίρια στο Δήμο Ρόδου 

13,6476 650 8.870,97 € 2.129,03 € 11.000,00 € 

Υποστήριξη στην Συνεισφορά του 
Δήμου Ρόδου για τη Διαμόρφωση της 
Κοινής Προσέγγισης της 
Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 
των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο 
Ελλάδας Κύπρου 

15,2109 650 9.887,10 € 2.372,90 € 12.260,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 53,0521   34.483,87 € 8.276,13 € 42.760,00 € 

 

Ως μέλη της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης του Διαγωνισμού προτείνονται οι: 

1. Κα. Οικονομίδου Ρεγγίνα με αναπληρώτρια την κα. Παρασκευοπούλου 
Άννα (Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 

2. Κ. Φωτίου Αναστάσιο με αναπληρώτρια την κα. Λουκά Σεβαστή (Δ/νση 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 

3. Κα. Ευαγγελία Κακά με αναπληρώτρια την κα. Έφη Άρνα (Δ/νση 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης). 
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Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  

1. Την διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας για Διενέργεια Συνοπτικού 
Διαγωνισμού, με όρους που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, 
για την παροχή υπηρεσιών υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην 
υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση 
ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», 
ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας 
INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, δαπάνης 42.760 ευρώ, εις 
βάρος του Κ.Α. 70-6142.0002 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ». 
 

2. Τον ορισμό της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης του Διαγωνισμού με τα κάτωθι 
μέλη: 
- κα. Οικονομίδου Ρεγγίνα με αναπληρώτρια την κα. Παρασκευοπούλου 
Άννα (Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 
- κ. Φωτίου Αναστάσιο με αναπληρώτρια την κα. Λουκά Σεβαστή (Δ/νση 
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 
- κα. Ευαγγελία Κακά με αναπληρώτρια την κα. Έφη Άρνα (Δ/νση 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης). 

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ.  Α. Παπουράς, Ι. Γιαννακάκης, Ε. 

Κασσανής  και ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. 

Κ. Πότσος  απουσίαζαν 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, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας για 
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με όρους που θα 
καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, για την παροχή 
υπηρεσιών υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του 
έργου με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε 
δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», 
ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος 
συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, δαπάνης 
42.760 ευρώ, εις βάρος του Κ.Α. 70-6142.0002 «Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του 
έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ». 

2. Τον ορισμό της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης του Διαγωνισμού με 
τα κάτωθι μέλη:   
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- κα. Οικονομίδου Ρεγγίνα με αναπληρώτρια την κα. 
Παρασκευοπούλου Άννα (Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων). 
- κ. Φωτίου Αναστάσιο με αναπληρώτρια την κα. Λουκά Σεβαστή 
(Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 
- κα. Ευαγγελία Κακά με αναπληρώτρια την κα. Έφη Άρνα (Δ/νση 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης). 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


