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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: 324 /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 
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Δημοτικός Σύμβουλος 

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  1.1: Ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικών και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την 
υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση του 
ΣΒΑΚ Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/24065/2018.  
 
 
Ο Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ.2/24065/2018 εισήγηση, η οποία έχει ως 
εξής:    
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Με την υπ΄ αρ. 114.6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η ένταξη 150 Δήμων ως δικαιούχων 
χρηματοδότησης, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη 
Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016». Στους Δικαιούχους Δήμους 
περιλαμβάνεται και ο Δήμος Ρόδου και το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται 
σε 60.000,00 €. 

Με την 114.9/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου και προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη και 
αποτελεσματική υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 4 του εν λόγω 
Προγράμματος, εγκρίθηκε η σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (escrow account), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012 και της υπ’ 
αριθμ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με 
δικαιούχους τους Δήμους που αναφέρονται  στην απόφαση ένταξης. 

Με την υπ’ αριθμ. 04/2017 απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου εξουσιοδοτήθηκε 
ο Δήμαρχος Ρόδου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δεσμευμένου 
λογαριασμού (escrow account). Η σύμβαση είχε διάρκεια έως τις 
31/10/2017. 

Με την με αριθμ. 127.4.4/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου παρατάθηκε ο συμβατικός χρόνος του παραπάνω 
ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, μέχρι 28/02/2019 και τροποποιήθηκε 
το άρθρο 4 της από 30/12/2016 σχετικής σύμβασης. Τη σχετική 
τροποποιητική σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Ρόδου μετά τη με αρ. 
58/2018 απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου. 

 
 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας έχουν ως γενικό 
στόχο να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών και 
ειδικότερα: 
� Εξασφάλιση προσβασιμότητας των θέσεων εργασίας και των υπηρεσιών 

για όλους 
� Βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας 
� Μείωση της ρύπανσης, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της 

κατανάλωσης ενέργειας 
� Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας 

των μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων 
� Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού 

περιβάλλοντος 
 

Από επιχειρησιακής άποψης, ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) οφείλει να: 
� Συμβάλει σε μια πιο βιώσιμη και διακριτική παρουσία του αυτοκινήτου 

στην περιοχή μελέτης  
� Ενισχύσει με κάθε δυνατό τρόπο την Δημόσια Συγκοινωνία  
� Αναπτύξει ισότιμα τα «ήπια μέσα μεταφοράς»  
� Να εισάγει στοιχεία τεχνολογικής καινοτομίας  
� Να προτείνει ειδικά σχέδια προσβασιμότητας  
� Να υποδείξει τρόπους δημιουργίας νέου δημόσιου χώρου  
� Να αναπτύξει και να βελτιώσει τις θαλάσσιες μεταφορές  



4 

 

� Να αναπτύξει και να βελτιώσει την πρόσβαση στις εναέριες μεταφορές  
� Να οργανώσει και να μεγιστοποιήσει την απόδοση των εμπορευματικών 

μεταφορών  
� Να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου Τουρισμού  
� Να συντονίσει τον χωρικό σχεδιασμό  
� Να προτείνει ειδικές πολιτικές,  
� Να προτείνει κίνητρα και αντικίνητρα για τους πολίτες  
� Να προτείνει τρόπους οικονομικής συμβολής του Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ 
 

Η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ είναι μια ευκαιρία για την ανάδειξη ενός 
διαφορετικού, πιο δημοκρατικού και συμμετοχικού, τρόπου 
σχεδιασμού των δημοσίων έργων, του δημόσιου χώρου και των 
μεταφορών. Είναι το πρώτο εργαλείο σχεδιασμού στη χώρα μας που 
υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές στην εφαρμογή μιας μεθοδολογίας 
άκρως συμμετοχικής, κατά την οποία κανένας ενδιαφερόμενος δεν 
θα μείνει έξω από την αναγκαία διαβούλευση, που οφείλει να 
διεξάγεται σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού (από την αρχή μέχρι το 
τέλος).   

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Δήμος θα πρέπει να εκπονήσει ένα 
πλήρες Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ακολουθώντας πιστά 
τις οδηγίες της ΕΕ, έτσι ώστε να αποκτήσει έναν ολοκληρωμένο 
οδικό χάρτη για την βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών στην πόλη 
της Ρόδου. Ο Δήμος επιθυμεί να εξοπλιστεί με ένα εργαλείο τέτοιο 
που θα είναι αναγνωρίσιμο και αποδεκτό από τους ευρωπαϊκούς 
φορείς, έτσι ώστε να μπορεί να το επικαλείται κατά την διεκδίκηση 
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για 
μελέτες, έργα ή προγράμματα (Horizon, Interreg, Med, Urbact κ.α.). 

Από τις οδηγίες της ΕΕ και την Σύμβαση Δεσμευμένου 
Λογαριασμού που συνυπέγραψε ο Δήμος στο Πλαίσιο του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές 
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» - Α.Π. 4: «Αστική 
Βιώσιμη Κινητικότητα», είναι σαφές ότι ο Δήμος είναι αυτός που 
εκπονεί το ΣΒΑΚ και εξωτερικοί συνεργάτες τον επικουρούν σε 
εξειδικευμένα θέματα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτοί που 
αναλαμβάνουν το σύνολο του Σχεδιασμού.  

Συνεπώς, το ΣΒΑΚ δεν νοείται ως μια αυτοτελής μελέτη, όπως 
είναι η Κυκλοφοριακή και η Πολεοδομική Μελέτη ή το ΓΠΣ του 
Δήμου. Το ΣΒΑΚ συνιστά μια καινοτόμο διαδικασία στρατηγικού 
σχεδιασμού, που ενώ έχει ως κύριο πεδίο εφαρμογής τον τομέα των 
μεταφορών, εκτείνεται παράλληλα σε τομείς όπως ο χωρικός 
σχεδιασμός, το περιβάλλον, η ενέργεια, η οικονομία κτλ. Ουσιαστικά 
αποτελεί την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού/Στρατηγικού 
Σχεδιασμού του Δήμου στον τομέα των μεταφορών και για αυτό την 
κύρια ευθύνη εκπόνησής του έχει ο ίδιος ο Δήμος.  
 Προκειμένου, λοιπόν, ο Δήμος να αποκτήσει το ταχύτερο 
δυνατόν ένα ΣΒΑΚ σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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και τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή ευθύνης του, αποφάσισε 
να προχωρήσει στην ανάθεση Σύμβασης Εξειδικευμένων 
Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακού (μη 
τεχνικού) Χαρακτήρα, έτσι ώστε να αποκτήσει έναν εξειδικευμένο 
εξωτερικό Σύμβουλο ο οποίος θα φροντίσει εκ μέρους του Δήμου για 
την εκτέλεση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου το 
ΣΒΑΚ να εκπονηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ, των 
συναρμόδιων Υπουργείων (ΥΠΟΜΕ και ΥΠΕΝ) και του Πράσινου 
Ταμείου. Ο Σύμβουλος αυτός θα έχει συντονιστικό ρόλο στην 
διαδικασία εκπόνησης και θα αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια 
του ΣΒΑΚ, δίδοντας κατάλληλες οδηγίες στους μηχανικούς του 
Δήμου ή σε άλλους εξωτερικούς συνεργάτες που θα εκπονήσουν τις 
όποιες τεχνικές μελέτες απαιτηθούν. 

 
Συγκεκριμένα στα πλαίσια της σύμβασης του θέματος, ο Ειδικός 

Σύμβουλος, ο οποίος θα έχει τον ρόλο Συντονιστή και Επιστημονικού 
Υπεύθυνου του ΣΒΑΚ αναλαμβάνει εκ μέρους του Δήμου να: 
� Συντονίσει την διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, διασφαλίζοντας ότι 

τηρούνται όσα προβλέπονται στις ευρωπαϊκές (ELTIS) ή εθνικές 
προδιαγραφές (εάν θεσμοθετηθούν μέχρι τότε και έχουν εφαρμογή στο 
συγκεκριμένο έργο). 

� Δώσει αναλυτικές οδηγίες και να επιβλέψει την Ομάδα Μηχανικών του 
Δήμου για τις εργασίες που πρέπει να εκπονήσει (συλλογή και 
επεξεργασία δεδομένων, σύνταξη κειμένων, παραγωγή διαγραμμάτων, 
δεικτών και χαρτών, διατύπωση και τεκμηρίωση προτάσεων). 

� Κατευθύνει και επιβλέψει (χωρίς να εκτελέσει) τις διαδικασίες 
Επικοινωνίας, Διαβούλευσης και Συμμετοχικού Σχεδιασμού που 
προβλέπονται στις ευρωπαϊκές ή εθνικές προδιαγραφές. 

� Διασφαλίσει ότι τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των Φορέων και των 
Πολιτών ενσωματώθηκαν στον σχεδιασμό ή τεκμηριώθηκε επαρκώς η 
απόρριψή τους. 

� Ελέγξει και εγκρίνει τα τελικά κείμενα και το οπτικό υλικό του ΣΒΑΚ 
που θα παραχθεί από την ομάδα μηχανικών του Δήμου (σχέδια, 
χάρτες, διαγράμματα) πριν την κατάθεση στα αρμόδια όργανα προς 
γνωμοδότηση και έγκριση. 

� Ελέγξει και εγκρίνει το Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή του ΣΒΑΚ που 
θα συντάξουν οι υπηρεσίες του Δήμου πριν την κατάθεση στα αρμόδια 
όργανα προς γνωμοδότηση και έγκριση. 

� Διασφαλίσει ότι το τελικό έγγραφο του ΣΒΑΚ ανταποκρίνεται στις αρχές 
και τους στόχους που έθεσαν τα αρμόδια όργανα κατά την διάρκεια του 
Σχεδιασμού. 

� Διασφαλίσει την ευρεία και ουσιαστική συμμετοχή όλων των αρμόδιων 
στελεχών του Δήμου, παρέχοντάς τους την δυνατότητα να συνεχίσουν 
τα ίδια την υλοποίηση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ΣΒΑΚ, 
μετά την έγκρισή του. 

 

 

Η Σύμβαση θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα 
στάδια/παραδοτέα: 
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Α/Α Αντικείμενο εργασίας Παραδοτέο 
Τιμή 
χωρίς 

Φ.Π.Α (€) 

Φ.Π.Α 
(€) 

Συνολική 
Δαπάνη 

(€) 

1 
- Μελέτη των οδηγιών της Ε.Ε 

για την εκπόνηση των ΣΒΑΚ, 
κωδικοποίησή τους και μετά-
φραση του επεξεργασμένου 
κειμένου στα ελληνικά, με τη 
διενέργεια των απαραίτητων 
προσαρμογών στο ελληνικό 
νομικό πλαίσιο και τα δεδομένα 
της περιοχής του Δήμου.  

- Διασφάλιση της ενεργού συμ-
μετοχής του Δήμου στο πανευ-
ρωπαϊκό δίκτυο για τη βιώσιμη 
κινητικότητα «CIVITAS» και 
βοήθεια του Δήμου στο να 
παράσχει στην γραμματεία του 
το απαιτούμενο πληροφοριακό 
και οπτικό υλικό. 

Έκθεση 
Αναφοράς 

5.000,00 1.200,00 6.200,00 

2 Συντονισμός και επίβλεψη της 
ολοκληρωμένης εκπόνησης των 
Α1: «Αξιολόγηση του πλαισίου 
και των δυνατοτήτων εκπόνησης 
του ΣΒΑΚ», Α2: «Προσδιορισμός 
διαδικασίας σχεδιασμού και 
οριοθέτηση περιοχής εφαρμογής 
του ΣΒΑΚ» (σύμφωνα με το 
γενικό διάγραμμα εργασιών του 
ΣΒΑΚ) 

Έκθεση 
Αναφοράς 

8.000,00 1.920,00 9.920,00 

3 Συντονισμός και επίβλεψη της  
ολοκληρωμένης εκπόνησης των 
Β1 «Διατύπωση γενικού 
οράματος», Β2 «Στόχοι και 
προτεραιότητες» (σύμφωνα με 
το γενικό διάγραμμα εργασιών 
του ΣΒΑΚ) 

Έκθεση 
Αναφοράς 

5.000,00 1.200,00 6.200,00 

4 Υποστήριξη του Δήμου κατά την 
εκπόνηση των Γ1 «Αρμοδιότητες 
και πηγές χρηματοδότησης», Γ2 
«Σχέδιο δράσης υλοποίησης και 
προϋπολογισμός»  (σύμφωνα με 
το γενικό διάγραμμα εργασιών 
του ΣΒΑΚ) και στην διαδικασία 
έγκρισης του ΣΒΑΚ από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Έκθεση 

Αναφοράς 
και Εισήγηση 
στο Δημοτικό 
Συμβούλιο 

για την 
έγκριση του 

ΣΒΑΚ 

 

2.000,00 480,00 2.480,00 

  
 

20.000,00 4.800,00 24.800,00 
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Προτεινόμενη Διαδικασία Ανάθεσης  

Η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής 
υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1.9β) του Ν.4412/2016 
(ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ 
ευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 118 
του ν.4412/2016. 

 
Ο CPV της παρεχόμενης υπηρεσίας (εμπίπτει στην υποπερίπτωση 

(β) και όχι στην υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (9) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 (βλ. πίνακα Προσαρτήματος Γ 
Παράρτημα Ι του Ν.4412/2016) και είναι: 
CPV: 73220000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

ανάπτυξης» 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση με 20.000,00 € (χωρίς 
ΦΠΑ) και ο σχετικός κωδικός εξόδου του προϋπολογισμού του 
Δήμου για το έτος 2018 είναι ο ΚΑ: 30-6142.0002. 
 
Προτεινόμενη Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής της 
Υπηρεσίας  

Ως μέλη της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής της 
υπηρεσίας  προτείνονται οι: 

1. κα Μωραϊτου Παρασκευή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΜSc, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης με αναπληρώτρια 
την Κακά Ευαγγελία,  Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΜSc.  

2. Πατατούκου Μαρία, Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, με αναπληρώτρια την Καμπουράκη Κυριακή, 
Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό. 
 

3. Μάγο Κυριάκο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΜSc, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής 
Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, με 
αναπληρωτή τον Φωτίου Αναστάσιο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., 

 
 

μετά τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 
εγκρίνει:  

 
1) Την έγκριση  διεξαγωγής της προβλεπόμενης διαδικασίας της 

απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με το αρ. 
118 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 
«Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των 
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υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ρόδου» 
(CPV 73220000-0),  δεδομένου ότι:  

 
α)  η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1.9β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α/08-08-2016) και 

β)  η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση με 20.000,00 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 
 
 

 

2) Τον ορισμό Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής της 
υπηρεσίας αποτελούμενη από τους: 
• κα Μωραϊτου Παρασκευή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΜSc, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης με 
αναπληρώτρια την κα Κακά Ευαγγελία,  Αρχιτέκτονα 
Μηχανικό ΜSc.  

• κα Πατατούκου Μαρία, Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, με αναπληρώτρια την κα Καμπουράκη Κυριακή, 
Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό. 

• κ. Μάγο Κυριάκο,  Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΜSc, Προϊστάμενο 
του Τμήματος Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής 
Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, 
με αναπληρωτή τον κ. Φωτίου Αναστάσιο, Πολιτικό 
Μηχανικό Π.Ε. 

 
 
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 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 
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1. Την έγκριση διεξαγωγής της προβλεπόμενης διαδικασίας της 

απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με το αρ. 
118 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 
«Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των 
υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ρόδου» 
(CPV 73220000-0),  δεδομένου ότι:  
α)  η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1.9β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147Α/08-08-2016) και 

β)  η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση με 20.000,00 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 

 
2. Τον ορισμό Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής της 

υπηρεσίας αποτελούμενη από τους:  

• κα Μωραϊτου Παρασκευή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΜSc, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης της 
Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης με αναπληρώτρια την κα 
Κακά Ευαγγελία,  Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΜSc.  

• κα Πατατούκου Μαρία, Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
με αναπληρώτρια την κα Καμπουράκη Κυριακή, Τεχνολόγο 
Πολιτικό Μηχανικό. 

• κ. Μάγο Κυριάκο,  Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΜSc, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής 
Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, με 
αναπληρωτή τον κ. Φωτίου Αναστάσιο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. 

 

 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


