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ΑΔΑ: 6Ο3ΡΩ1Ρ-Ν5Α 

       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: 426 /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. 

 

Θ Ε Μ Α  εκτός Η/Δ: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με 
τίτλο “WIFI  για πολίτες του Δήμου Ρόδου”, στο πλαίσιο του 
προγράμματος “Wifi for Europe” αρ.πρωτ. 2/25399/2018. 

 
 
O Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ε.Μανδρακός , έθεσε υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αριθ.πρωτ. 2/25399/2018 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης, η οποία έχει ως εξής:   
 

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του 
Gigabit 2025», η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη 
προωθεί μέσω του προγράμματος «WiFi for Europe (WiFi4EU)», την 
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ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (πάρκα, πλατείες, 
δημόσια κτίρια κτλ). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 120 εκατ. 
ευρώ και αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 6.000-8.000 δίκτυα σε όλη την 
Ευρώπη. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Δήμοι της χώρας. Η 
χρηματοδότηση των δικαιούχων γίνεται με τη χορήγηση δελτίου το οποίο 
εξαργυρώνεται από την Ε.Ε., μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του 
δικτύου. Κατά τη διάρκεια της δράσης, κάθε Δήμος δικαιούται να λάβει ένα 
μόνο δελτίο WiFi4EU, αξίας 15.000€, που καλύπτει το κόστος εξοπλισμού 
και εγκατάστασης. Ο επιλεγμένος Δήμος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή 
της συνδεσιμότητας (συνδρομή στο Διαδίκτυο), της συντήρησης και της 
λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 έτη, καθώς και για τα έξοδα 
που συνδέονται με τη διαδικασία υποβολής προσφορών την επίτευξη της 
αναγκαίας συνδεσιμότητας οπισθόζευξης (π.χ. επέκταση δικτύου) ή τον 
πρόσθετο εξοπλισμό που δεν αφορά ειδικά τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi 
(σταθμοί φόρτισης, οδικός εξοπλισμός, κ.λπ.). 
 

Για την υποβολή στο πρόγραμμα απαιτείται η εγγραφή του Δήμου 
στη σχετική διαδικτυακή πύλη WiFi4EU (διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες 
της ΕΕ), πριν από την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνοντας 
ένα απλό έντυπο εγγραφής.  

Μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, οι 
εγγεγραμμένοι δήμοι υποβάλουν αίτηση για απόκτηση δελτίου στην ίδια 
πύλη, όπου θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας, με βάση την 
ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησής τους.  

Κατά την υποβολή της αίτησης δεν υποβάλλονται τεχνικές μελέτες 
για το έργο  υλοποίησης του δικτύου. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται 
στη σύμβαση με προμηθευτή που θα υπογραφεί μετά την απόκτηση του 
δελτίου. Το έργο κάθε δελτίου πρέπει να  υλοποιηθεί εντός 18 μηνών από 
την απόκτησή του. 
 

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλει αίτηση 
χρηματοδότησης για τη χορήγηση δελτίου WiFi4EU, αξίας 15.000€, για το 
έργο «WiFi για τους πολίτες του Δήμου Ρόδου».  

Για το λόγο αυτό  ο Δήμος Ρόδου εγγράφηκε στην διαδικτυακή πύλη 
WiFi4EU  στις 22 Μαρτίου 2018. 

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για απόκτηση δελτίου είναι η 15η 
Μαίου 2018 και ώρα 16:00 τοπική.  
 

 

 
Με βάση τα προαναφερθέντα, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

1. Την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη χορήγηση 
δελτίου WiFi4EU, αξίας 15.000€, για το έργο «WiFi για τους 
πολίτες του Δήμου Ρόδου», στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του Gigabit 2025», και του 
προγράμματος «WiFi for Europe (WiFi4EU)». 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή της 
αίτησης καθώς και όλων των απαιτούμενων εγγράφων και 
δικαιολογητικών για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος,   
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αικ.Μπιλλιά, Ε.Ατσίδη, Στ.Σαρρή, 
Στ.Δράκος, Ε.Κασσανής, Ι.Περδίκης, Στ.Παρδαλός, Α.Κωνσταντίνου, 
Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη και ο Αντιπρόεδρος κ.Στ.Στάγκας, 
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    Ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα. 
 

2. Την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη 
χορήγηση δελτίου WiFi4EU, αξίας 15.000€, για το έργο «WiFi 
για τους πολίτες του Δήμου Ρόδου», στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του Gigabit 
2025», και του προγράμματος «WiFi for Europe 
(WiFi4EU)». 
 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή της 
αίτησης καθώς και όλων των απαιτούμενων εγγράφων και 
δικαιολογητικών για την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης. 
 

 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


