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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  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης: 493/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαϊου 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. 
2/30153/18.5.2018 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 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
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Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α 7.2: Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «Φιλόδημος 
ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (πρόσκληση ΙΙΙ) για την 
προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 
χαρών στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με ποσό 
χρηματοδότησης 284.000,00 €  αρ.πρωτ.2/29667/2018. 
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Η Αντιδήμαρχος κα. Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη εισηγούμενη το θέμα,  
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ.πρωτ. 2/29667/2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης,  η οποία έχει ως εξής: 
 

Ο Υπουργός Εσωτερικών με τη με αρ. πρωτ. 7244/13-3-2018 
πρόσκλησή του (Πρόσκληση ΙII), με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» 
καλεί του Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να 
ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 
των δήμων» του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».  

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων για την 
προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών με στόχο τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των 
ανηλίκων. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του 

εξοπλισμού των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 
• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς 

δαπέδου των 
παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και 
επαρκούς 
φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 
 

Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι: 
• Δαπάνες που αφορούν την περίφραξη των παιδικών χαρών. 
• Δαπάνες εκπόνησης μελετών και πιστοποίησης. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 
70.000.000,00 € ενώ το «ποσό χρηματοδότησης» για το Δήμο Ρόδο 
διαμορφώνεται σύμφωνα με πληθυσμιακά κριτήρια στα 284.000,00 €. 

  
 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Μαϊου 
2018. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, με 
δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των 
Δήμων. 

 

 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών συνέταξε τη μελέτη 

«Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 494.680,64 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ.  

Η μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων 
παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού σε υφιστάμενες παιδικές χαρές 
καθώς και παιδικές χαρές στις οποίες τα όργανα έχουν καταστραφεί και στη 
συνέχεια απομακρυνθεί, με σκοπό την πιστοποίηση των παιδικών χαρών σε 
εφαρμογή της υπ’ αριθμό 18239/5-5-2014 απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Συγκεκριμένα τα υπό προμήθεια είδη και οι εργασίες χωροθετούνται 
στις κάτωθι παιδικές χαρές: 

• Παιδική χαρά Αρχαγγέλου 

• Παιδική χαρά Μαλώνας 



4 

 

• Παιδική χαρά Μάσαρη 

• Παιδική χαρά Έμπωνα 

• Παιδική χαρά Ιαλυσού 

• Παιδική χαρά Κοσκινού 

• Παιδική χαρά Ψίνθου 

• Παιδική χαρά Διμυλιάς (οικισμός Ελεούσας) 

• Παιδική χαρά Σαλάκου 

• Παιδική χαρά Απολλώνων 

• Παιδική χαρά Λάρδου 

• Παιδική χαρά Πυλώνας  

• Παιδική χαρά Μαριτσών 

• Παιδική χαρά Παραδείσιου 

• Παιδική χαρά Παστίδας 

• Παιδική χαρά Δαματριάς 

• Ρόδος (1) - Παιδική χαρά Πλ. Αίγλης  

• Ρόδος (2) - Παιδική χαρά Πλ. Ούλοφ Πάλμε  

• Ρόδος (3) - Παιδική χαρά Πλ. Δωδεκανησιακής Αντίστασης (Άγιοι 

Απόστολοι) 

• Παιδική χαρά Σορωνής 

• Παιδική Χαρά Κρεμαστής 

• Παιδική Χαρά ΑΜΕΑ Ρόδου – Έναντι Χαραλάμπειου Γηροκομείου 

Σύμφωνα με τη μελέτη οι δράσεις για την αναβάθμιση των παιδικών 
χαρών εκτός από την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, αστικού 
εξοπλισμού, δαπέδων ασφαλείας, περιφράξεων καθώς και ανταλλακτικών 
για τον υφιστάμενο εξοπλισμό, περιλαμβάνουν κάθε εργασία επισκευής, 
γενικότερης συντήρησης, απεγκατάστασης, μεταφοράς υφιστάμενων και 
τοποθέτηση νέων οργάνων, καθώς και διαμόρφωσης χώρων, μαζί με την 
αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών και μικροϋλικών και κάθε άλλης 
εργασία μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών, ώστε με την 
περάτωσή τους να πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των παιδικών 
χαρών σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τέλος, η 
επιθεώρηση των παιδικών χαρών και η έκδοση των σχετικών 
πιστοποιητικών.  

 

Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 7244/13-3-2018 πρόσκλησης του Υπουργού 
Εσωτερικών ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση 
της παραπάνω προμήθειας: «Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου». 

Στην προμήθεια, σύμφωνα με τη μελέτη, συμπεριλαμβάνονται και 
εργασίες συντήρησης, υπηρεσίες πιστοποίησης των παιδικών χαρών και 
προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης, οι δαπάνες των οποίων δεν είναι 
επιλέξιμες σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Για να αξιολογηθεί 
επιτυχώς η πρότασή μας και να ενταχθεί στο Πρόγραμμα πρέπει ο Δήμος 
να δεσμευθεί ότι οι παραπάνω μη επιλέξιμες δαπάνες όπως και το επιπλέον 
ποσό για την υλοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια απαραίτητου 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου», πέραν της 
χρηματοδότησης του προγράμματος Φιλόδημου, θα καλυφθει από ιδίους 
πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. 
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Με βάση τα προαναφερθέντα και έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στη με 
αρ. πρωτ.  7244/13-3-2018 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών με 
τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 
χαρών των δήμων της Χώρας», 

 
εισηγούμαστε  

1. Την έγκριση της αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 
του Υπουργείου Εσωτερικών (πρόσκληση ΙΙΙ) για την προμήθεια – 
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στα 
πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με ποσό χρηματοδότησης 
284.000,00 €.   

2. Την έγκριση της υποβολής σχετικής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια 
απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 
Ρόδου», προϋπολογισμού 494.680,64 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 284.000,00€, στον Άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», στο 
πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  7244/13-3-2018 πρόσκλησης του Υπουργού 
Εσωτερικών με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας». 

3. Την έγκριση της κάλυψης των μη επιλέξιμων δαπανών (δαπάνες 
εργασιών συντήρησης, υπηρεσιών πιστοποίησης των παιδικών χαρών 
και προμήθειας και τοποθέτηση περίφραξης) και του επιπλέον ποσού 
που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της «Προμήθεια απαραίτητου 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου», ήτοι 
συνολικού ποσού  210.680,64 €,  από ιδίους πόρους του Δήμου. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή του 
αιτήματος ένταξης και όλων των απαιτούμενων εγγράφων και 
δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης. 

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

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης, Ι.Περδίκης, και 

Μ.Καραγιάννη,  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

του θέματος. 

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, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 
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1. Την έγκριση της αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 
του Υπουργείου Εσωτερικών (πρόσκληση ΙΙΙ) για την προμήθεια – 
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στα 
πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με ποσό χρηματοδότησης 
284.000,00 €.   

2. Την έγκριση της υποβολής σχετικής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια 
απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 
Ρόδου», προϋπολογισμού 494.680,64 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 284.000,00€, στον Άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», στο 
πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  7244/13-3-2018 πρόσκλησης του Υπουργού 
Εσωτερικών με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας». 

3. Την έγκριση της κάλυψης των μη επιλέξιμων δαπανών (δαπάνες 
εργασιών συντήρησης, υπηρεσιών πιστοποίησης των παιδικών χαρών 
και προμήθειας και τοποθέτηση περίφραξης) και του επιπλέον ποσού 
που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της «Προμήθεια απαραίτητου 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου», ήτοι 
συνολικού ποσού  210.680,64 €,  από ιδίους πόρους του Δήμου. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή του 
αιτήματος ένταξης και όλων των απαιτούμενων εγγράφων και 
δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης. 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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