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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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 22
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 07
ης

 Ιουνίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  417/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01
ο
  

 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του 

κτιριακού αποθέματος των Δήμων», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 

έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ». (α/α 

εισήγησης 908/27-05-2021 Δ/νση Προγραμματισμού & Οργάνωσης). 

Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα 07
η
 Ιουνίου 2021 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», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «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.: 

2/27019/07-06-2021, 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, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, 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 δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 1. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

2.  Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος    

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος    

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα .  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9. Διακοσταματίου Σάββας  

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ  
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Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για δύο (02) θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέματα, σύμφωνα με την αρ. 908/27-05-2021 

εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης Δήμου Ρόδου της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του 

κτιριακού αποθέματος των Δήμων», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση 

μελέτης με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ».  

Σχετικά:  

Α) Πρόσκληση ΑΤ07 (65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ) με αρ. πρωτ. 16401/28-08-2020 

Β) 4
η
 Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ07 (65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ) με αρ. πρωτ. 16401/28-08-2020 

 

Η Πρόσκληση ΑΤ07 (65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ), με αρ. πρωτ. 16401/28-08-2020, και τίτλο «Αξιοποίηση του 

κτιριακού αποθέματος των Δήμων», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στον άξονα 

«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός, Αθλητισμός», αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων της Χώρας για την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για 

διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του προτεινόμενου έργου. Ο Δήμος Ρόδου, ως 

δυνητικός δικαιούχος της πρόσκλησης, μπορεί να συμμετέχει μόνο με υποβολή πρότασης για έργα που 

εντάσσονται στην Ομάδα (Γ), η οποία αφορά την ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων 

προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικών Σχολείων, καθώς επίσης και Δημοτικών 

Εστιών μαθητών/σπουδαστών/κ.α. και τα οποία αφορούν τόσο στα κτίρια όσο και στον περιβάλλοντα χώρο των 

σχολικών μονάδων.    

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με το Β) Σχετ., ορίζεται η 11η Ιουνίου 2021.  

Ο Δήμος Ρόδου έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης η οποία θα αφορά με ένα (1) 

κύριο υποέργο στην ομάδα Γ, με ελάχιστο προϋπολογισμό 200.000,00 (προ ΦΠΑ). Με βάση τους κανόνες 

εκλεξιμότητας της Πρόσκλησης, τα ανώτατα μοναδιαία κόστη (προ ΦΠΑ) ανά τ.μ. επιφάνειας ανέρχονται σε:  

 1.600 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας, για κύριους χώρους σε νέα κτίρια  

 και 80 €/τ.μ. επιφάνειας, για ανάπλαση υπαίθριων χώρων. 

Η προμήθεια του απαραίτητου για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων εξοπλισμού δύναται να αποτελεί 

ξεχωριστό υποέργο, η δαπάνη του οποίου είναι επιλέξιμη σε ποσοστό 100%.  

Ο Δήμος Ρόδου μετά από συνεργασία των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων και Υποδομών και Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης, προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης  με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ».  

Συγκεκριμένα προτείνεται η ανέγερση νέου 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ, σε ακίνητο 

ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγ. Νικόλαου Παστίδας που παραχωρήθηκε στον Δήμο Ρόδου για την χρήση 

αυτή, στην περιοχή «ΣΤΡΑΒΟΥ», της δημοτικής κοινότητας Παστίδας του Δήμου ΡΟΔΟΥ σε γήπεδο έκτασης 

7.590,00μ2 που αποτελεί τμήμα της ευρύτερης Κ.Μ. 30 γαιών Παστίδας. Το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή 

εκτός σχεδίου με ήπιες κλήσεις και για την οικοδόμηση του ισχύουν οι γενικοί όροι που διέπουν την εκτός 

σχεδίου δόμηση (ΦΕΚ 270Δ/31-5-85), αλλά και ειδικοί όροι σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Ρυμοτομικό 

(ΦΕΚ 685Δ/29-10-2019). Το ακίνητο γειτνιάζει με άλλες εκπαιδευτικές δομές (δημοτικό σχολείο, 

βρεφονηπιακός σταθμός).  

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται από το ΝΟΚ, το 

εγκεκριμένο Τοπικό Ρυμοτομικό, τους ισχύοντες κανονισμούς δόμησης (Κτιριοδομικός, Αντισεισμικός, 

Πυρασφάλειας, Κ.Εν.Α.Κ., Προδιαγραφές Ο.Σ.Κ. κ.λ.π.) και με τα μορφολογικά στοιχεία και αφορά την 

κατασκευή νέας οικοδομής που θα αναπτύσσεται σε μία στάθμη (ισόγειο).  

Για την σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης ειδικότερα, ελήφθησαν υπόψη οι γενικές προδιαγραφές του 

Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων Α.Ε. σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα, τον προσανατολισμό και τις 

βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Έτσι το κτίσμα με μικτό εμβαδόν 533,75 τ.μ. έχει κύρια είσοδο 

στην βορεινή όψη από την πλευρά της δημόσιας οδού προς το χώρο υποδοχής και το γραφείο διοίκησης. 

Βοηθητική αυτόνομη είσοδος υπάρχει και απ’ τον χώρο στάθμευσης ανατολικά απ’ ευθείας στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται και σε ώρες που δεν λειτουργεί η μονάδα. Οι 
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βοηθητικοί χώροι καθώς και οι χώροι τροφοδοσίας και αποθήκευσης έχουν τοποθετηθεί στο βορρά ενώ οι 

λοιποί χώροι διημέρευσης και οι αίθουσες νοτιοδυτικά. Η εσωτερική κυκλοφορία είναι γραμμική διαμέσου ενός 

κεντρικού διαδρόμου που ενώνει τις αίθουσες με τους χώρους υγιεινής και την τραπεζαρία - βιβλιοθήκη.  

Σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης, ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 

1.088.709,68 € προ ΦΠΑ ή 1.350.000,00 € με ΦΠΑ.    

Ο επιλέξιμος για χρηματοδότηση προϋπολογισμός για την ανέγερση της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας 

είναι: 

 1.600,00 € x 553,75 τ.μ.=886.000,00 € προ ΦΠΑ ή 1.098.640,00 € με ΦΠΑ (για το κτίριο) 

 80,00 € x 2.827,25 τ.μ.=226.180,00 € προ ΦΠΑ ή 280.463,20 € με ΦΠΑ (για τον περιβάλλοντα χώρο) 

Συνολικά ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για την ανέγερση του νηπιαγωγείου είναι 1.112.180,00 € προ ΦΠΑ ή 

1.379.103,20 € με ΦΠΑ. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε στην Οικονομική Επιτροπή, 

1. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκριμένα στην Πρόσκληση ΑΤ07 με τίτλο 

«Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» 

2. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ07, με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ», η οποία θα περιλαμβάνει: 

i. Ένα (1) Κύριο Υποέργο με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΠΑΣΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.088.709,68 € προ ΦΠΑ ή 1.350.000,00 € με ΦΠΑ. 

ii. Ένα (1) Υποέργο Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € προ ΦΠΑ ή 

74.400,00 € με ΦΠΑ.    

3. Την έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΠΑΣΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.088.709,68 € προ ΦΠΑ ή 1.350.000,00 € με ΦΠΑ., η 

οποία θα εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.  

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. 908/27-05-2021 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης Δήμου 

Ρόδου.  

 Την Τεχνική Έκθεση, τον προϋπολογισμό και τα τοπογραφικά που συντάχθηκαν από την Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 22
ης

 έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, 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, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

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

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκριμένα στην Πρόσκληση ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του 

κτιριακού αποθέματος των Δήμων» και συγκεκριμένα τα εξής: 

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ07, με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ», η οποία θα περιλαμβάνει: 

iii. Ένα (1) Κύριο Υποέργο με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΠΑΣΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.088.709,68 € προ ΦΠΑ ή 1.350.000,00 € με ΦΠΑ. 

iv. Ένα (1) Υποέργο Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € προ ΦΠΑ ή 

74.400,00 € με ΦΠΑ.    

2. Εγκρίνει την μελέτη με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.088.709,68€ προ ΦΠΑ ή 1.350.000,00 € με ΦΠΑ., η οποία θα 

εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.  

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ.417 /2021  

 

 

 

 

  

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

 Διακοσταματίου Σάββας 

 Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

ΑΔΑ: 6ΘΗΩΩ1Ρ-4ΩΘ
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