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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 34
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2020 

της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 

 

Αριθμός Απόφασης 649/2020 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 22ο    
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου αγια την υποστήριξη της 

Ομάδας Έργου Δήμου Ρόδου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής 

για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of 

adaptation policy across Greece) και ακρώνυμο “LIFE-IP AdaptInGR” στον τομέα της 

Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17IPC/GR/000006). (Εισήγηση με 

αρ. πρωτ.:2/42557/31-08-2020 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης Δήμου Ρόδου). 

Στη Ρόδο σήμερα Τετάρτη 16
η
 Σεπτεμβρίου 2020 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-

09-2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 

Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019» και την υπ’ αριθμό 

4463/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου (ΩΚ1ΨΩ1Ρ-Λ7Ψ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη με 

αριθμ. πρωτ. 2/45385/11-09-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 

163/33282/29-5-2020 του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020 και 40 με αρ.πρωτ.: 

20930/31-3-2020 του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι οκτώ (8) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη 

απόφασης. 

             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

              ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

2. Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7. Καραταπάνης Σάββας  
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8. Μανέττας Βασίλειος  

9. Διακοσταματίου Σάββας   

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ    

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κων/νος (Δήλωσε 

παρών στην συνεδρίαση χωρίς συμμετοχή στη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων) 

 

 Το μέλος της πλειοψηφίας κ. Καραταπάνης Σάββας δήλωσε το εξής: 

Έχω επιφύλαξη για την συνεδρίαση δια περιφοράς, μπορούμε και πρέπει να συνεδριάζουμε δια 

ζώσης. 

 Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Διακοσταματίου Σάββας και κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν τα 

εξής: 

Όσο αφορά την 34
η
 τακτική και δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής παραθέτουμε 

τα παρακάτω: 

Δηλώνουμε παρόντες συμμετέχουμε στην συνεδρίαση, επειδή παρατηρούμε ότι δεν καταγράφονται 

στα πρακτικά των αποφάσεων της Επιτροπής οι οποίες απόψεις έχουμε καταθέσει για θέματα εντός-

εκτός ημερήσιας διάταξης, παρερμηνεύοντας τη δήλωση μας για μη συμμετοχή στη λήψη των 

αποφάσεων, η οποία δε σημαίνει την αποχώρηση μας από τη συνεδρίαση, δηλώνουμε παρόντες (πεδίο 

παρόν στην κατάσταση ψηφοφορίας) στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και αυτών των 

απεσταλθέντων, εκτός ημερήσιας διάταξης, γιατί συνεχίζονται οι δια περιφοράς συνεδριάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής, αν και ολιγομελές όργανο (έντεκα μέλη), ενώ ταυτόχρονα οι συνεδριάσεις 

της Επιτροπής ποιότητας ζωής (ενδεκαμελές επίσης όργανο), διεξάγονται για της φυσικής παρουσίας 

των μελών της. 

Επίσης κατά την τελευταία τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου δόθηκε η δυνατότητα 

συμμετοχής των μελών του, με τηλεδιάσκεψη, που ενώ έχουμε επίσης αιτηθεί και για τις συνεδριάσεις 

της Οικονομικής Επιτροπής δε δίδεται από μέρους της Δημοτικής Αρχής τουλάχιστον αυτή η 

δυνατότητα.  

 Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής - Κωνσταντίνος δήλωσε τo εξής: 

...... Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην 34η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση 

της οικονομικής επιτροπής για τις 16.09.2020 και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των 

θεμάτων για τους λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα.  

(Διότι ουδέποτε μας δόθηκε ο κατάλληλος  χρόνος, από θέμα χρόνου αποστολής των εισηγημένων 

θεμάτων (πάντα την τελευταία στιγμή), για να μπορέσουμε να μελετήσουμε και να πάρουμε κάποια 

απόφαση .......). 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου (29), και για τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (13+1 για την ένταξη 

των εκτός ημερησίας θεμάτων στην ημερήσιας διάταξη) ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το 

παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/42557/31-08-2020 της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης  Δήμου Ρόδου, ως εξής: 

Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των 

αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου Δήμου Ρόδου στο πλαίσιο του έργου με 

τίτλο: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across 

Greece) και ακρωνύμιο ''LIFE-IP AdaptlnGR" στον τομέα της Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή (LIFE-IP AdaptlnGR - LIFE17 IPC/GR/000006) 

Έχοντας υπ' όψη, 

1. το άρθρο 72 παρ. Ι.ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη", 

2. Το άρθρο ^ 87 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) για τη «Διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life» 
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3. Την υπ’ αρ. 6/27-03-2018 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:68ΛΚΩ1Ρ-ΠΤ2) με την οποία εγκρίθηκε η 
συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην υποβολή πρότασης στο έργο LIFE IP και έγιναν 
αποδεκτοί οι όροι της εν λόγω πρόσκλησης 

4. Την υπ
1
 αρ. πρωτ. (2018)3643519 - 09/07/2018 έγκριση της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

5. Την από 21/12/2018 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του Εκτελεστικού 

Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Executive 

Agency for Small and Mediumsized Enterprises (EASME) και του Υ.Π.ΕΝ. ως «Συντονιστή 

Δικαιούχου» με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της 

χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου "LIFE IP AdaptlnGR" (κωδικός LIFE17 

IPC/GR/000006) 

6.  Το γεγονός ότι η Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement) που υπεγράφη μεταξύ του 

EASME και του ΥΠΕΝ προβλέπει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ( Παράρτημα I, 

άρθ. 11.11, σελ 31-32 και άρθ. 11.19, σελ 41) με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα 

αναλάβουν την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων του Δήμου Ρόδου, ως εταίρου στο εν 

λόγω έργο 

7.  Την υπ’ αρ. 115/07-02-2019 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ ΩΨΑΣΏ1Ρ-Λ5Κ) με την οποία εγκρίθηκε η 

υλοποίηση του έργου με τίτλο "LIFE-IP AdaptlnGR: Boosting the implementation of 

adaptation policy across Greece» 

8.  To από 27/03/2019 Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου "LIFE IP AdaptlnGR" 

(κωδικός LIFE17 IPC/GR/000006) μεταξύ του Υ.Π.ΕΝ. ως «Συντονιστή Δικαιούχου» και του 

Δήμου Ρόδου 

9.  Την υπ΄ αρ. 847/25-10-2019 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ 7ΝΓΠΩ1Ρ-3ΓΤ) που αφορά τη 

συγκρότηση Ομάδας Έργου για το έργο με τίτλο "LIFE-IP AdaptlnGR: «Ενισχύοντας την 

εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting 

the implementation of adaptation policy across Greece) 

10. Την υπ' αρ. 379/30-06-2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ ΩΨΘ6Ω1Ρ-2ΡΟ) με την οποία εγκρίθηκε 

η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος θα 

αναλάβει την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων του Δήμου Ρόδου, ως εταίρου στο εν λόγω 

έργο 

11  Την με αριθμ. πρωτ. 2/34819/22-07-2020 (ΑΔΑ ΨΨΙΒΩ1Ρ-Α3Μ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

         Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 

12. Την με αριθμό 571/2020 (ΑΔΑ Ψ9ΦΒΩ1Ρ-64Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί 

συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων/προτόσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Ομάδας 

Έργου Δήμου Ρόδου στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of 

adaptation policy across Greece (LIFE - IP AdatlnGR~LIFE17 IPC/GR/000006)» 

13. To συνημμένο Πρακτικό Αξιολόγησης 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 

Την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης και του Πίνακα βαθμολόγησης όπως αυτός 

παρατίθεται στο Πρακτικό. 

Τυχόν ενστάσεις κατά του Πίνακα Βαθμολόγησης ο οποίος είναι και προσωρινός πίνακας 

κατάταξης, υποβάλλονται απευθείας οτο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της 

απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr). 

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν 

υποβληθεισών, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του συνημμένου Πρακτικού καθίσταται 

οριστικός και ο Δήμος Ρόδου προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με τον υποψήφιο που βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα κατάταξης για τη θέση του 

Ειδικού Επιστήμονα (Expert) ως εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου 

http://www.rhodes.gr/
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Δήμου Ρόδου στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across 

Greece (LIFE - IP AdatlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)». 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στην Ρόδο σήμερα, ημέρα Τρίτη, 04-08-2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού 

και Οργάνωσης του Δήμου Ρόδου (πλ. Κουντουριώτη 8/ Ρόδος 85131), συνήλθε σε απαρτία, η Ειδική 

Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου Δήμου Ρόδου στο πλαίσιο του έργου 

«Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – 

Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdatlnGR-LIFE17 

IPC/GR/000006)», η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 571/2020 (ΑΔΑ Ψ9ΦΒΩ1Ρ-64Λ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019), αποτελούμενη από 

τους παρακάτω:  

1) Μωραϊτου Παρασκευή, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Πρόεδρο,  

2) Παρσωτάκη Κων/νο, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως Μέλος, 

3) Αρνά Ευφημία, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ως Μέλος 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με  αριθμ. πρωτ. 2/34819/22-07-2020 (ΑΔΑ ΨΨΙΒΩ1Ρ-Α3Μ) 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του LIFE-

IP, σύμφωνα με την οποία η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι 

η Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, παρέλαβε από το Πρωτόκολλο δύο (2) προσφορές που είχαν κατατεθεί εκεί 

εμπρόθεσμα και συγκεκριμένα: 

 Η με αριθμ. πρωτ. 2/36554/31-07-2020 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 Η με αριθμ. πρωτ. 2/38863/03-08-2020 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση προχώρησε στον έλεγχο πληρότητας της με αριθμ. πρωτ. 2/36554/31-

07-2020 αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα στην παράγραφο Γ2.3 

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

5. Βεβαίωση ΤΕΕ, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του ΤΕΕ, η ειδικότητα του 

και η ημερομηνία εγγραφής του στο Επιμελητήριο. Η βεβαίωση αυτή έχει αποδεικτική ισχύ του τίτλου 

σπουδών 

6. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

7. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

8. Τίτλος σπουδών από τον οποία προκύπτει η γνώση της ξένης γλώσσας και επικυρωμένη μετάφραση 

αυτού 

9. Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας/εμπειρίας από προηγούμενους εργοδότες και των 

λοιπών αποδεικτικών εγγράφων της εμπειρίας του, κ.λπ. 

Η Προσφορά πληρεί τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση και γίνεται δεκτή στη διαδικασία 

αξιολόγησης που θα ακολουθήσει.  

Η Επιτροπή προχώρησε στη συνέχεια στον έλεγχο πληρότητας της με αριθμ. πρωτ. 2/38863/03-08-2020 

αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής: 

(1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(2) Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 
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(3) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

(4) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα στην παράγραφο 

Γ2.3 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(5) Βεβαίωση ΤΕΕ, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του ΤΕΕ, η ειδικότητα 

του και η ημερομηνία εγγραφής του στο Επιμελητήριο. Η βεβαίωση αυτή έχει αποδεικτική ισχύ του τίτλου 

σπουδών 

(6) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

(7) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

(8) Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας/εμπειρίας από προηγούμενους εργοδότες και 

των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων της εμπειρίας του, κ.λπ. 

Η Προσφορά πληρεί τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση και γίνεται δεκτή στη διαδικασία 

αξιολόγησης που θα ακολουθήσει.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των απαιτούμενων και πρόσθετων προσόντων των 

υποψηφίων και στη βαθμολόγηση αυτών, σύμφωνα με τους πίνακες κριτηρίων βαθμολόγησης προσόντων 

του Παραρτήματος Δ1 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Μετά και τη βαθμολόγηση η Επιτροπή κατήρτισε πίνακα «βαθμολογίας προσόντων» και ειδοποίησε τους 

υποψηφίους,  

 Με το με αρ.πρωτ. 2/39540/19-08-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα, για συνέντευξη τη Δευτέρα 24/08/2020.  

 Με το με αρ.πρωτ. 2/39539/19-08-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα, για συνέντευξη τη Δευτέρα 24/08/2020.  

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της. 

Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 (24/08/2020) και ώρα 08:00 π.μ. συνήλθε εκ νέου σε απαρτία η Ειδική 

Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους παρακάτω:  

1) Μωραϊτου Παρασκευή, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Πρόεδρο,  

2) Παρσωτάκη Κων/νο, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως Μέλος, 

3) Βαϊλάκη Άννα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως Αναπληρωματικό Μέλος 

προκειμένου να συνεχίσει τις εργασίες αξιολόγησης με τη Συνέντευξη των υποψηφίων. 

Η Συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου 

Ρόδου (πλ. Κουντουριώτη 8/ Ρόδος 85131). 

Στη συνέντευξη αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή τα παρακάτω: 

• τα προσωπικά χαρακτηριστικά του υποψήφιου και η βούλησή του να συνεισφέρει στο εν λόγω έργο, 

• η διαθεσιμότητά του στο να ασχοληθεί με το έργο, 

• η εξειδίκευση και η συνάφεια της εμπειρίας του υποψήφιου καθώς και η σχετική με το αντικείμενο 

γνώση του. 

Μετά και τη βαθμολόγηση της συνέντευξης, καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας βαθμολόγησης: 

Α /Α Αρ. πρωτ. αίτησης 
Επιπλέον Τεχνική 

Εμπειρία 

Βαθμός πρόσθετων 

προσόντων 

Βαθμός 

συνέντευξης 

Συνολική 

Βαθμολογία 

1 2/36554/31-07-2020  10 30 18 58 

2 2/38863/03-08-2020 10 3 12 25 

Η Ειδική Επιτροπή ολοκληρώνοντας τις εργασίες αξιολόγησης των δύο (2) προσφορών που υποβλήθηκαν, 

γνωμοδοτεί για την πληρότητα των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψήφιων για τη θέση του 

Ειδικού Επιστήμονα (Expert) ως εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου Δήμου 

Ρόδου στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP 

AdatlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)». 
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Το παρόν Πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. προκειμένου με 

απόφαση της να το εγκρίνει. 

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα αναρτηθεί στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr). 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/42557/31-08-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού &  Δήμου 

Ρόδου, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς και το θέμα 

για την ένταξη των εκτός ημερησίας θεμάτων στην 34
η
 τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, η 

οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020 και 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 

4623/2019,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Διακοσταματίου Σάββας και κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ ψήφισαν «Παρόν») 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των 

αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου Δήμου Ρόδου στο πλαίσιο του έργου με 

τίτλο: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across 

Greece) και ακρωνύμιο ''LIFE-IP AdaptlnGR" στον τομέα της Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή (LIFE-IP AdaptlnGR - LIFE17 IPC/GR/000006). 

2. Εγκρίνει τον Πίνακα βαθμολόγησης όπως αυτός παρατίθεται στο παραπάνω Πρακτικό. 

Τυχόν ενστάσεις κατά του Πίνακα Βαθμολόγησης ο οποίος είναι και προσωρινός πίνακας 

κατάταξης, υποβάλλονται απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της 

απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr). 

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν 

υποβληθεισών, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του συνημμένου Πρακτικού καθίσταται 

οριστικός και ο Δήμος Ρόδου προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με τον υποψήφιο που βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα κατάταξης για τη θέση του 

Ειδικού Επιστήμονα (Expert) ως εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου 

Δήμου Ρόδου στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across 

Greece (LIFE - IP AdatlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)». 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 649/2020  

          

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

http://www.rhodes.gr/
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Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             
Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    
Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Καραταπάνης Σάββας 

Μανέττας Βασίλειος 

Διακοσταματίου Σάββας 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 
      

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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