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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  26/4/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/26-4-2018    Αριθ. Απόφασης 405 /2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  26η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη 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. 
2/23953/20.4.2018 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 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

30.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 31.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  32.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 35. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 39.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
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17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

41.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ψίνθου 
κ.κ.Καρίκης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Παστίδας Σ.Πάττας. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα 
ένας  (41), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μιχ.Δράκος και Μ.Καραγιάννη 
αποχώρησαν μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

ΘΕ Μ Α εκτός Η/Δ : Υπογραφή τροποποίησης προγραμματικής 
σύμβασης (παράρτημα-2-) για τη συνέχιση του προγράμματος 
«Στέγαση και Επανεξέταση» ετ.2018-2019 και έκδοση 
εγγυητικής επιστολής 3% του προϋπ/σμού του 
προγράμματος αρ. πρωτ. 2/24379/2018  
 
 
Ο Πρόεδρος  κ. Σ. Πετράκης  εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του 
Σώματος την αρ. πρωτ.24379/2018 εισήγηση της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ   η οποία έχει ως εξής: 
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Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της Α.Μ.Κ.Ε. κου. 
Πετράκη Σωτήριου, που είναι ο φορέας διαχείρισης του 
προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη», όσον αφορά στην νέα 
παράταση του αναφερόμενου προγράμματος για το έτος 2018-2019 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του 
άρθρου 64 του Ν. 4520/2018 – ΦΕΚ 30/τ.Α/22.02.2018 από 
1/4/2018 έως 28/2/2019 και συγκεκριμένα: 
 Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 25/13-04-2018 (ΑΔΑ: ΨΑΒΗ4658Χ2-
743) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ περί έγκρισης 
«Υπογραφής της τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης 
(παράρτημα -2-) για την συνέχιση του προγράμματος 
«Στέγαση και Επανένταξη» ετ. 2018-2019 και έκδοση 
εγγυητικής επιστολής 3% του προϋπολογισμού του 
προγράμματος»  και συγκεκριμένα: 
 
1.  Την από 4395/7-17.11.2014 του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ένταξης του Δήμου 
Ρόδου και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής 
Φροντίδας & Ανάπτυξης (Α.Μ.Κ.Ε.) στους φορείς υλοποίησης του 
Σχεδίου με τίτλο «Δρω Κοινωνικά – Ζω ποιοτικά» που αφορά στην 
υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»,  σύμφωνα 
με την αρ. πρωτ. Δ23/οικ48277/2531 Απόφαση Ανάθεσης.  
2. Την από 22/12/2014 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση 
μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Πρόνοιας, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου 
Δυναμικού, του Δήμου Ρόδου και της Α.Μ.Κ.Ε για την υλοποίηση του 
προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως 21/12/2015 
3. Την από 01/2/2016 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης 
για την παράταση της ως άνω σύμβασης με ημερομηνία ισχύς της 
από τη λήξη της έως 30/09/2016 
4. Την από 01/2/2016 2η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης 
για την παράταση της ως άνω σύμβασης με ημερομηνία ισχύς της 
από τη λήξη της έως 31/12/2016 
5. Την από 2/1/2017 3η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για 
την παράταση της ως άνω σύμβασης με ημερομηνία ισχύς της από τη 
λήξη της έως 31/03/2017 (ΦΕΚ 4548/τ.Β’/30-12-2016) 
6. Την από 30/10/2017 Προγραμματική Σύμβαση με την οποία 
παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη» 
στο πλαίσιο του ΦΕΚ (1602) τ.Β’10-05-2017 από τη λήξη του 
1/04/2017 έως 31/12/2017 
7. Την από 12/12/2017 παράταση της ως άνω Σύμβασης 
(30/10/2017) (ΦΕΚ 191, τ.Α ν.4506, άρθρο 12.) με ημερομηνία 
ισχύς της από τη λήξη της έως 31/3/2018 
 
 
 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και επιπλέον:  
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-  Την παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 (Α’236) που 
αντικαθιστάται ως εξής: «5. Η διάρκεια του προγράμματος 
«Στέγαση και Επανένταξη», που παρατάθηκε μέχρι τις 
31.3.2018, παρατείνεται από τη λήξη του μέχρι τις 
28.02.2019. Η ισχύς της υπ’αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040/2017 
κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και 
ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και των ήδη συναφθεισών, δυνάμει της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, προγραμματικών συμβάσεων παρατείνεται 
αυτοδίκαια, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, έως 
28.02.2019 
 

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Πετράκης Σωτήριος 
Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ φορέας διαχείρισης του 

προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη» 
 εισηγείται προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη λήψη                            

Απόφασης ως εξής: 
 

Α. Έγκριση υπογραφής από τον Δήμαρχο Ρόδου, Νόμιμο Εκπρόσωπο 
του Δήμου Ρόδου ως ο τελικός δικαιούχος  του προγράμματος 
«Στέγαση και Επανένταξη», του Παραρτήματος -2- της 
Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Ι.ΕΑ.Δ. περί «Τροποποίησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης του προγράμματος Στέγαση και 
Επανένταξη», μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., του Δήμου 
Ρόδου ως Τελικού Δικαιούχου και της Α.Μ.Κ.Ε. Κοινωνικής 
Φροντίδας & Ανάπτυξη Δήμου Ροδίων ως Φορέα Διαχείρισης, και 
συγκεκριμένα : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -2-  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με το Ν. 4520/2018 – ΦΕΚ 30/Α/22.02.2018, το άρθρο 3 
& το άρθρο 4 (παράγρ. 1) της από 8 Σεπτεμβρίου 2017 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού 

Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, του Δήμου 
Ρόδου ως Τελικού Δικαιούχου και της ΑμΚΕ «Κοινωνική Φροντίδα & 

Ανάπτυξη Δήμου Ροδίων» ως Φορέα Διαχείρισης, τροποποιούνται 

και ισχύουν ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 3: Ισχύς – Διάρκεια, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης παρατείνεται μέχρι την 28η 
Φεβρουαρίου 2019». 
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Το άρθρο 4: Πόροι – Χρηματοδότηση: λόγω παράτασης του 
Προγράμματος κατά ένδεκα μήνες εγκρίνεται στον Τελικό 

Δικαιούχο/Διαχειριστή επιπλέον ποσό ύψους 60.000,00 ευρώ και 

επομένως, ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Λ - 11 της από 

30/10/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, τροποποιείται από 
72.759,50€ σε 125.483,55€ και ακολούθως το άρθρο 4, παρ. 1,  

τροποποιείται και ισχύει ως εξής: «Το συνολικό κόστος του Σχεδίου 

ανέρχεται στο ποσό των 125.483,55 ευρώ». Το επιπλέον ποσό των 

60.000,00€ θα χορηγηθεί εφόσον ο Τελικός 

Δικαιούχος/Διαχειριστής έχει εισπράξει την γ΄ δόση σύμφωνα με 
τον προϋπολογισμό της Προγραμματικής Σύμβασης και έχει 

υποβάλει τιμολόγιο επιχορήγησης μαζί με όλα τα απαραίτητα 

νομιμοποιητικά έγγραφα.  

Το επιπλέον ποσό θα χορηγηθεί ως εξής:  
α) προκαταβολή 50%  

β) επόμενη χρηματοδότηση ύψους 40% μετά την υποβολή και τον 

έλεγχο φακέλου με όλα τα νόμιμα παραστατικά που αποδεικνύουν 

την απορρόφηση του ποσού της προκαταβολής και  
γ) αποπληρωμή 10% που αφορά στην πληρωμή του υπολοίπου της 

χρηματοδότησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση από την 

Αρχή Διαχείρισης της υλοποίησης του 100% του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου (σύνολο δαπανών συνοδευόμενων από 
τα παραστατικά εξόφλησης) και μετά από αίτημα  τελικής πληρωμής 

από τον Τελικό Δικαιούχο».  

Το παρόν Παράρτημα -2- αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

30/10/2017 Σύμβασης και ισχύουν τα προβλεπόμενα σε αυτήν κατά 
τα λοιπά, υπογράφεται δε σε 4 πρωτότυπα αντίτυπα από τους 

συμβαλλόμενους φορείς. 

 

2. Την έγκριση έκδοσης από μέρους του Δήμου Ρόδου, εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 3% επί του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού 125.483,55€ του προγράμματος, ήτοι ποσού 
3.764,51 €, στο πλαίσιο υπογραφής της Τροποποίησης της 
Προγραμματικής σύμβασης, και για διάστημα ισχύς της εγγυητικής 
επιστολής από 1-04-2018 έως  30-04-2019, σύμφωνα με το άρθρο 
64 του Ν. 4520/2018 – ΦΕΚ 30/τ.Α/22.02.2018 όπως ισχύει. Η 
δαπάνη για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής η οποία θα γίνει σε 
βάρος του ΚΑ. 00-6813.0003 προϋπολογισμού 2018 του Δήμου 
Ρόδου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ρόδου, να 
καλύψει και τα έξοδα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής, συνολικού 
ποσού 18,83 €.  
 
3. Να παρέχει εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο Ρόδου, Νόμιμο 
Εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου, ως τελικού δικαιούχου για την 
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υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», για τις 
περαιτέρω ενέργειες. 
 
 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. 

Πότσος, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου κ. Σ. 

Στάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Σ. Σαρρή-Υψηλάντη, Α. 

Μπιλιά, Σ.Δράκος, Ε.Κασανής, Ι.Περδίκης, Α.Κωνσταντίνου και 

Σ.Παρδαλός  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , 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 ομόφωνα  
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι 
κατεπείγοντος χαρακτήρα. 

2. Εγκρίνει την υπογραφή από τον Δήμαρχο Ρόδου, Νόμιμο 
Εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου ως ο τελικός δικαιούχος  του 
προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», του Παραρτήματος 
-2- της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Ι.ΕΑ.Δ. περί 
«Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του 
προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη», μεταξύ του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., του Δήμου Ρόδου ως Τελικού 
Δικαιούχου και της Α.Μ.Κ.Ε. Κοινωνικής Φροντίδας & 
Ανάπτυξη Δήμου Ροδίων ως Φορέα Διαχείρισης, και 
συγκεκριμένα : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -2-  

        ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με το Ν. 4520/2018 – ΦΕΚ 30/Α/22.02.2018, το 

άρθρο 3 & το άρθρο 4 (παράγρ. 1) της από 8 Σεπτεμβρίου 
2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, 

του Δήμου Ρόδου ως Τελικού Δικαιούχου και της ΑμΚΕ 
«Κοινωνική Φροντίδα & Ανάπτυξη Δήμου Ροδίων» ως Φορέα 

Διαχείρισης, τροποποιούνται και ισχύουν ως εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 3: Ισχύς – Διάρκεια, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
«Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης παρατείνεται μέχρι την 28η 

Φεβρουαρίου 2019». 

 

Το άρθρο 4: Πόροι – Χρηματοδότηση: λόγω παράτασης του 
Προγράμματος κατά ένδεκα μήνες εγκρίνεται στον Τελικό 

Δικαιούχο/Διαχειριστή επιπλέον ποσό ύψους 60.000,00 ευρώ 

και επομένως, ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Λ - 11 της από 

30/10/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, τροποποιείται από 

72.759,50€ σε 125.483,55€ και ακολούθως το άρθρο 4, παρ. 
1,  τροποποιείται και ισχύει ως εξής: «Το συνολικό κόστος του 

Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 125.483,55 ευρώ». Το 

επιπλέον ποσό των 60.000,00€ θα χορηγηθεί εφόσον ο 

Τελικός Δικαιούχος/Διαχειριστής έχει εισπράξει την γ΄ δόση 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Προγραμματικής 

Σύμβασης και έχει υποβάλει τιμολόγιο επιχορήγησης μαζί με 

όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.  

    Το επιπλέον ποσό θα χορηγηθεί ως εξής:  
    α) προκαταβολή 50%  

β) επόμενη χρηματοδότηση ύψους 40% μετά την υποβολή και 

τον έλεγχο φακέλου με όλα τα νόμιμα παραστατικά που 

αποδεικνύουν την απορρόφηση του ποσού της προκαταβολής 
και  

γ) αποπληρωμή 10% που αφορά στην πληρωμή του 

υπολοίπου της χρηματοδότησης και καταβάλλεται με την 

πιστοποίηση από την Αρχή Διαχείρισης της υλοποίησης του 
100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (σύνολο 

δαπανών συνοδευόμενων από τα παραστατικά εξόφλησης) και 

μετά από αίτημα  τελικής πληρωμής από τον Τελικό 

Δικαιούχο».  

Το παρόν Παράρτημα -2- αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
30/10/2017 Σύμβασης και ισχύουν τα προβλεπόμενα σε αυτήν 

κατά τα λοιπά, υπογράφεται δε σε 4 πρωτότυπα αντίτυπα από 

τους συμβαλλόμενους φορείς. 

3. Εγκρίνει την έκδοση από μέρους του Δήμου Ρόδου, εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 3% επί του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού 125.483,55€ του 
προγράμματος, ήτοι ποσού 3.764,51 €, στο πλαίσιο 
υπογραφής της Τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης, 
και για διάστημα ισχύς της εγγυητικής επιστολής από 1-04-
2018 έως  30-04-2019, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 
4520/2018 – ΦΕΚ 30/τ.Α/22.02.2018 όπως ισχύει. Η δαπάνη 
για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής η οποία θα γίνει σε 
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βάρος του ΚΑ. 00-6813.0003 προϋπολογισμού 2018 του 
Δήμου Ρόδου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
Ρόδου, να καλύψει και τα έξοδα έκδοσης της εγγυητικής 
επιστολής, συνολικού ποσού 18,83 €.  

 
4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ρόδου, Νόμιμο Εκπρόσωπο του 

Δήμου Ρόδου, ως τελικού δικαιούχου για την υλοποίηση του 
προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», για τις περαιτέρω 
ενέργειες. 

 

 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


