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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  30/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:14/30-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 951/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30η Aυγούστου 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. 
2/51911/24.8.2018 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) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

24. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

 30. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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 33.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  

  

   

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

5. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

12. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος (δικ/νη). 

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)  

7. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(δικ/νος) 
 

  

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς και η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα 
Μ.Παπαβασιλείου. 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μ.Δράκος αποχώρησε μετά την έναρξη 
της Συνεδρίασης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
πέντε (35), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
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ΘΕΜΑ 4.6 : Υποβολή νέας πρότασης χρηματοδότησης πράξης 
με τίτλο «Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πλατείας 
Αργυροκάστρου» στο Μέτρο 1 της πρόσκλησης «Αστική 
Αναζωογόνηση 2018», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2017-
2018. αρ.πρωτ. 2/51782/2018.  
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ε.Μανδρακός, έθεσε υπόψη του Σώματος 
την υπ΄αριθ. πρωτ. 2/51782/2018 εισήγηση της  Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης, η οποία έχει ως εξής:  
 
Ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, με τη με αρ. πρωτ. 2897/29-06-2018 
πρόσκλησή του, (κωδικός πρόσκλησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-
2018), με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2018», καλεί τους Δήμους της 
χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 
κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή είτε του μόνιμου 
πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014), είτε του πραγματικού – de 
facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 699/B/2014), για την υποβολή 
προτάσεων έργων (πράξεων) στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) 
«Αστική Αναζωογόνηση 2018», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2017-2018. 
Η παραπάνω πρόσκληση αποτελεί  την Β’ πρόσκληση του Πράσινου 
Ταμείου, σε συνέχεια της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5182/9-10-2017 
(κωδικός πρόσκλησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017), με τίτλο 
«Αστική Αναζωογόνηση 2017», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) 
«Αστική αναζωογόνηση 2017», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου». 
 
Στο πλαίσιο της Β’ πρόσκλησης, ο Άξονας Προτεραιότητας του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει 2  μέτρα ως εξής:  
1. Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις, με επιλέξιμες δράσεις:  

• Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων 
πρασίνου.  

• Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων 
ως διατηρητέα ή μνημεία.  

2. Μέτρο 2: Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, με επιλέξιμες δράσεις: 
• Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού 

ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 
• Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων. 
• Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων 

χώρων πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των 
σχετικών υποδομών. 

• Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, 
ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους 
υποδομών τους, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με 
πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

• Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων 
και των υπαίθριων χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης 
επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση. 
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• Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων με 
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά.  

 

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως 2 προτάσεις, οι οποίες πρέπει 
να εντάσσονται υποχρεωτικά στο ίδιο Μέτρο του Προγράμματος.  
Το συνολικό ύψος του «αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης» δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως υπολογίζεται 
ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου σε συνάρτηση με το 
Μέτρο του προγράμματος (σύμφωνα με τον τύπο του εδαφίου 6 «ύψος 
χρηματοδότησης» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π.). 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 
17/09/2018.  

 

 
Στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5182/9-10-2017 πρόσκλησης του Πράσινου 
Ταμείου, ο Δήμος Ρόδου υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 2017-07185/21-12-2017 
ηλεκτρονικό αίτημα  χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια απαραίτητου 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου» στον 
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017»/Μέτρο Μ2 
«Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού»/Δράση Μ2.2 «Δημιουργία ή αναβάθμιση 
παιδότοπων» του Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 
Σε συνέχεια της υποβολής τμήματος της παραπάνω πρότασης για 
χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ο Δήμος Ρόδου αιτήθηκε με το με αρ. πρ. 2/42548/10-7-2018 
έγγραφό του, την απόσυρση του με αρ. πρωτ. 2017-07185/21-12-2017 
αιτήματος χρηματοδότησης.  
 
Στο πλαίσιο της παρούσας Β’ πρόσκλησης ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλει νέα 
πρόταση χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση ανατολικού 
τμήματος πλατείας Αργυροκάστρου» στο Μέτρο Μ1 με τίτλο «Σύνθετες 
αστικές αναπλάσεις», του Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 
Η πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πλατείας 
Αργυροκάστρου» προτείνεται στη Δράση Μ1.Α «Ολοκληρωμένα έργα 
αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου» του Μέτρου Μ1. 
Η πράξη αφορά την διαμόρφωση και αναβάθμιση της πλατείας 
Αργυροκάστρου, η οποία σε συνδυασμό με την πλατεία Σύμης αποτελούν 
μια από τις κύριες εισόδους στη Μεσαιωνική πόλη που οδηγούν στην 
πλατεία Μουσείου, όπου και το Αρχαιολογικό Μουσείου Ρόδου και στην οδό 
Ιπποτών. 
Η πλατεία Αργυροκάστρου πλαισιώνεται δυτικά από την Πινακοθήκη 
«Ανδρέας Ιωάννου», τη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Αιγιακών Σπουδών και 
την Κοσμητική Συλλογή Δωδεκανήσου (Λαογραφικό Μουσείο), νότια από 
το κατάλυμα της Ωβέρνης, ανατολικά από το οθωμανικής περιόδου 
αρχοντικό Χασάνμπεη και βόρεια από την οπλοθήκη de Milly και τον αρχαίο 
ναό της Αφροδίτης. Νότια του ναού, στην πλατεία υφίσταται ανασκαφή, μη 
προσβάσιμη για το κοινό, με ευρήματα σε βάθος ως και 2,50μ.  
Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπονται ήπιες παρεμβάσεις διαμόρφωσης, 
που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση και λειτουργικότητα του χώρου, με 
σεβασμό στο ιστορικό περιβάλλον.  Συγκεκριμένα, προβλέπονται: 

1. Η ανάδειξη του ελληνιστικού τείχους της ανασκαφής. 
2. Η αντιληπτική ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου και η ένταξη της 

ανασκαφής στη ζωή της πόλης. 
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3. Η παροχή δυνατότητας περιήγησης και στάσης μέσω νέων 
διαδρόμων περιμετρικά των ανασκαφών, με δυνατότητα θέασης των 
μνημείων του περιβάλλοντος χώρου. 

4. Η απομάκρυνση της στάθμευσης αυτοκινήτων από το χώρο βόρεια 
του αρχαιολογικού χώρου, η προσέλκυση πεζών και η χρήση του για 
εκδηλώσεις. 

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 320.000€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   
 
Με βάση τα προαναφερθέντα και έχοντας υπόψη ότι: 

α) Το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» του Δήμου Ρόδου για το 
Μέτρο 1 του προγράμματος διαμορφώνεται με βάση τα πληθυσμιακά 
χαρακτηριστικά του Δήμου (πραγματικός - de facto πληθυσμός βάσει 
της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 699/Β/2014)) 
και τον αντίστοιχο τύπο του εδαφίου 6 «ύψος χρηματοδότησης» του 
Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π. στα 657.614€.    

β) Σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του Χ.Π, το «τελικό ποσό 
ένταξης» του  Δήμου, δηλαδή το ποσό που δύναται να αιτηθεί και να 
λάβει από το Πράσινο Ταμείο 
1) δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης», 
όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο, σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά 
χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου και 
2) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του Οριστικού Προϋπολογισμού 
των έργων για έργα του Μέτρου 1. 

 

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

1. Την απόσυρση του με αρ. πρωτ. 2017-07185/21-12-2017 αιτήματος 
χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια απαραίτητου 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου» 
στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017»/Μέτρο 
Μ2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» του Χ.Π. «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (σύμφωνα με το με αρ. πρ. 
2/42548/10-7-2018 έγγραφο του Δήμου Ρόδου). 

2. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο 
«Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πλατείας Αργυροκάστρου»,  
προϋπολογισμού 320.000 €, με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 
192.000€ (αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης = 60% 
προϋπολογισμού της πράξης), στο μέτρο Μ1 «Σύνθετες αστικές 
αναπλάσεις» του Άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική 
Αναζωογόνηση 2018», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2017-2018, στο πλαίσιο της 
με αρ. πρωτ. 2897/29-06-2018 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου 
(κωδικός πρόσκλησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -2018). 

3. Την έγκριση της κάλυψης του επιπλέον ποσού των 128.000 € 
(προϋπολογισμός πράξης –αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης) για την 
υλοποίηση της πράξης, από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών του Δήμου.   

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή της 
αίτησης χρηματοδότησης καθώς και όλων των απαιτούμενων 
εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης. 
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ.Δ.Τσίκκης, ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ.Α.Γιαννικουρής, ο 
επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Α.Κωνσταντίνου, Ι.Περδίκης, Μ.Καραγιάννη, 
Δ.Μουτάφης και  Ε.Ατσίδη, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα. 
 

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   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Την απόσυρση του με αρ. πρωτ. 2017-07185/21-12-2017 αιτήματος 

χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια απαραίτητου 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου» 
στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017»/Μέτρο 
Μ2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» του Χ.Π. «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (σύμφωνα με το με αρ. πρ. 
2/42548/10-7-2018 έγγραφο του Δήμου Ρόδου). 

2. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο 
«Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πλατείας Αργυροκάστρου»,  
προϋπολογισμού 320.000 €, με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 
192.000€ (αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης = 60% 
προϋπολογισμού της πράξης), στο μέτρο Μ1 «Σύνθετες αστικές 
αναπλάσεις» του Άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική 
Αναζωογόνηση 2018», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2017-2018, στο πλαίσιο της 
με αρ. πρωτ. 2897/29-06-2018 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου 
(κωδικός πρόσκλησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -2018). 

3. Την έγκριση της κάλυψης του επιπλέον ποσού των 128.000 € 
(προϋπολογισμός πράξης –αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης) για την 
υλοποίηση της πράξης, από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών του Δήμου.   

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

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


