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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 24
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 11
ης

 Ιουνίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  426/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 02
ο
   

 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση λοιπών όψεων και ενεργειακή 

αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου» στην πρόσκληση ΑΤ06, στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο 

«Αστική Αναζωογόνηση» στο Μέτρο IV «Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης 

και επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας» του προγράμματος «Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (α/α 

εισήγησης 1049/11-06-2021 της Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 

Στη Ρόδο σήμερα Παρασκευή 11
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.: 

2/28237/11-06-2021, 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  

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 (Δήλωσε αποχή από 

την συζήτηση και ψηφοφορία του 01
ου 

θέματος της 

ημερήσιας διάταξης) 
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10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε αποχή από την 

συζήτηση και ψηφοφορία του 01
ου 

θέματος της 

ημερήσιας διάταξης) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

(Δήλωσε την παρουσία στη συνεδρίαση και 

συγχρόνως την αποχή του από την ψηφοφορία των 

θεμάτων) 

 

 

 

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

.… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην 24η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής για τις 11.06.2021 και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των θεμάτων για τους λόγους τους 

οποίους  έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τρία (03) θέματα της 

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

συνέχεια τέθηκε υπόψη, η εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με α/α 1049/11-06-

2021 στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση λοιπών όψεων και ενεργειακή 

αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου» στην πρόσκληση ΑΤ06, στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο «Αστική 

Αναζωογόνηση» στο Μέτρο IV «Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και 

επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας» του προγράμματος «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών 

Έχοντας υπόψιν: 

1. Την με αρ. πρωτ. 14576/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ06 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 

στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον 

άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» 

με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. τροποποιήσεις: 22722/ 

11.12.2020, 5445/29.03.2021,6564/ 13.04.2021, 9117/24.05.2021, 

 Ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, ενημερώνουν το Σώμα για τα 

κάτωθι: 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, με την με αρ. πρωτ. 14576/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ06 και τις ακόλουθες 

τέσσερις (4) τροποποιήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα 

ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική 

Αναζωογόνηση», καλεί τους ενδιαφερόμενους Δήμους των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής (πλην της 

περιφερειακής ενότητας νήσων) και Θεσσαλονίκης, τους Δήμους πρωτεύουσες Νομών και τις Περιφέρειες της 

Χώρας, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον 

Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 

οικισμών». 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση: «Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν σε περιοχές αρμοδιότητας και 

ακινήτων ιδιοκτησίας των δικαιούχων (ή παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς για διάστημα 

τουλάχιστον 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του έργου), συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη με 

περιβαλλοντικό πρόσημο, στην ποιότητα ζωής και στην ενίσχυση της διοίκησης και της τοπικής οικονομίας». 

Σε περιοχές εντός αστικού ιστού, σύμφωνα με την Πρόκληση, προβλέπεται - μεταξύ άλλων - το Μέτρο 

ΙV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης για την αξιοποίηση της 

δημοτικής περιουσίας. Οι προτάσεις σε αυτό το μέτρο πρέπει να αφορούν σε εμβληματικά κτίρια, τοπόσημα, 

κτιριακές υποδομές, πάρκα, μεγάλους ελεύθερους χώρους/ακίνητα κ.α. 

Σε ότι αφορά στις οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των Μέτρων και ειδικότερα σε ότι αφορά 

στο Μέτρο IV ισχύουν - μεταξύ άλλων - τα κάτωθι: 

 Δράσεις ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης - περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενέργειες 

για την παραγωγή υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού για το σκοπό της πρότασης 

(εφαρμογές/application ενημέρωσης, διενέργεια μαθητικών διαγωνισμών, διοργάνωση εκθέσεων, 

εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής, εμπλουτισμός ιστοσελίδας, 

εφαρμογές/application για προτεινόμενες διαδρομές κ.α.), με επιλέξιμη δαπάνη - σύμφωνα με την 
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τροποποίηση της Πρόσκλησης - έως 4% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 400.000.000,00 ευρώ(€) και σύμφωνα με το 

Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και 

υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του Ν.4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο 

Πρόγραμμα, πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

για το σκοπό αυτό. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο 

συνολικό αριθμό δύο (2) κύριων υποέργων, εξαιρουμένων των οριζόντιων επικουρικών δράσεων, με τη 

συνολική χρηματοδότηση της αίτησης να μην μπορεί να ξεπερνά τα 10.000.000,00 ευρώ, προ Φ.Π.Α. και με 

επιπλέον προϋποθέσεις που αφορούν σε μοναδιαία κόστη και σε συνολικά ποσά χρηματοδοτήσεις σε σχέση με 

μερίδα Προσκλήσεων του συνολικού προγράμματος. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 11η Ιουνίου  2021. Το 

πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις 

δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

Η πρόταση του Δήμου Ρόδου: 

Σε συνέχεια της παραπάνω Πρόσκλησης ο Δήμος Ρόδου θα υποβάλλει μία (1) αίτηση - πρόταση 

χρηματοδότησης με ένα (1) κύριο Υποέργο με τίτλο: «Αποκατάσταση λοιπών όψεων και ενεργειακή 

αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου» σε αντικατάσταση της υπ’ αρ. 913/2020 απόφασης, συνολικού 

προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα ευρώ 

1.534.960 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Αναλυτικότερα, το κόστος αναλύεται ως κάτωθι: 

 Προϋπολογισμός έργου ένα  εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.480.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης τέσσερις χιλιάδες 

εννιακόσια εξήντα ευρώ (4.960,00€)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(50.000,00€)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σύντομη ιστορική αναφορά στο κτήριο του Δημαρχιακού Μεγάρου 

Το συγκρότημα του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Δημοτικού Θεάτρου Ρόδου κατασκευάστηκε στα 

μέσα της δεκαετίας του 1930. Στη δυτική πλευρά της πλατείας Αυτοκρατορίας (piazza Impero, σημερινή 

πλατεία Ελευθερίας), η οποία χωροθετήθηκε δυτικά του Κυβερνείου και νότια του Εθνικού Θεάτρου. Το 

συγκρότημα κτίστηκε για να αποτελέσει την έδρα της Λέσχης του Φασισμού (Casa Littoria). Η ονομασία Casa 

Littoria (στέγη των Littori) προέρχεται από το λατινικό Littores, τους υπασπιστές των αξιωματούχων της 

αρχαίας Ρώμης, με καθήκοντα την προστασία των δημοσίων κτιρίων, την περιπολία των οδών και την 

εφαρμογή ποινών.  

Το θεμέλιο λίθο του κτιρίου έβαλε ο De Vecchi την 18η Οκτωβρίου 1936, όταν ακόμη ήταν υπουργός, με 

την ευκαιρία της επίσκεψης του στη Ρόδο. Η ουσιαστική έναρξη εργασιών έγινε στις 15 Νοεμβρίου 1937 με 

αρχιτέκτονα τον Armando Bernabiti και το κτίριο παραδόθηκε στις 28 Ιουλίου 1939. 

Το κτίριο εκτείνεται σε δύο ορόφους. Ο χώρος του ισογείου στη βόρεια πλευρά στέγαζε τα γραφεία της 

αστυνομίας (milizia) και στη  νότια τα γραφεία της λέσχης του φασισμού. Στον όροφο ήταν η μεγάλη αίθουσα 

του fascio (σημερινή αίθουσα εθιμοτυπίας). Από τον κεντρικό όγκο,  εσωτερικές προσβάσεις  και δύο 

εξωτερικές κλίμακες, οδηγούν στους συνεχόμενους όγκους στη βόρεια πλευρά (σημερινό Δημοτικό Θέατρο) 

και στη νότια πλευρά (σημερινή αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), που αποτελούσαν αίθουσες 

συγκεντρώσεων (salone) για την ανδρική και τη γυναικεία λέσχη του fascio αντίστοιχα. 

Η Casa Littoria αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κτιρίων της περιόδου, με στιβαρό ορθογώνιο όγκο, 

προεξοχή του κεντρικού τμήματος της πρόσοψης, με μνημειώδη μαρμάρινη κλίμακα εισόδου, ανοίγματα 

επαναλαμβανόμενα καθ΄ ύψος και συμμετρικά ως προς τον άξονα. Οι όψεις του κτιρίου επενδύονται με τοπικό 

λίθο, κατεργασμένο σε ορθογώνια τεμάχια πάχους 10-15 εκατοστών.  

Τα κουφώματα του συγκροτήματος του Δημαρχείου και του Δημοτικού Θεάτρου είναι διαφόρων τύπων, 

οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με τη μελέτη. Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε αφορά στα εξωτερικά 
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τζαμλίκια και θυρώματα. Τα κουφώματα παρουσιάζουν φυσική φθορά, ενώ ορισμένα δεν είναι τα αρχικά της 

ιταλικής περιόδου - έχουν αντικατασταθεί τμηματικά.  

Η παρούσα Πράξη, αφορά στην αποκατάσταση των  όψεων και την  ενεργειακή αναβάθμιση του 

Δημαρχιακού Μεγάρου. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι ακόλουθες: 

1.   Τοποθέτηση ικριωμάτων  

2. Καθαίρεση παλαιών υαλοστασίων, θυρωμάτων ρολών, κασωμάτων και κιγκλιδωμάτων. 

3. Καθαίρεση διαβρωμένων επιχρισμάτων και θραυσμένων υλικών και διάνοιξη ηλεκτρολογικών 

αυλάκων. 

4. Καθαίρεση των επενδύσεων πωρόλιθου όπου αυτό απαιτείται. 

5. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές υλικών καθαίρεσης και επισκευής.  

6. Αποκατάσταση η ανακατασκευή δοκών οπλισμένου σκυροδέματος (πρεκιών). 

      -Επισκευή διαβρωμένου οπλισμού  ή αντικατάσταση του με ανοξείδωτα στοιχεία. 

      -Σκυροδέτηση νέων δοκών, όπου απαιτηθεί καθαίρεση των υφισταμένων. 

9. Αντικατάσταση διαβρωμένων πωρόλιθων με νέα τεμάχια και επανατοποθέτηση αυτών που 

αφαιρέθηκαν. 

10. Ηλεκτρική εγκατάσταση ρολών. 

11. Επισκευή επιχρισμάτων, ξύλινων κουτιών ρολών κ.λ.π. 

12. Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, ρολών . 

13. Επισκευή και επανατοποθέτηση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων. 

14. Απρόβλεπτες μικροεπισκευές, λόγω παλαιότητας κτιρίου. 

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου: 

1. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και την έγκριση υποβολής Πρότασης 

χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση λοιπών όψεων και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού 

Μεγάρου», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και 

εννιακοσίων εξήντα ευρώ 1.534.960 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται, στην με αρ. πρωτ. 

14576/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ06 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας 

«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική 

Αναζωογόνηση» και στο Μέτρο ΙV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και 

επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. 

2. Την έγκριση της συνομολόγησης αναπτυξιακού δανείου μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το 

σκοπό αυτό, έπειτα από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 

1386/Β/14.04.2020). 

3. Τη δέσμευση ότι η πράξη θα συμπεριληφθεί με την έγκρισή της, στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό) του Δήμου Ρόδου έτους 2021 και 

4. Την αντικατάσταση με την παρούσα της με αρ. 913/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου και 

5. Την εξουσιοδότηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και όλων των 

απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης και την 

ολοκλήρωση όλων των μετέπειτα απαιτούμενων διαδικασιών. 

 

                                               

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 1049/11-06-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου 

Ρόδου. 
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 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 24
ης

 Έκτακτης και 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. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και την έγκριση υποβολής Πρότασης 

χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση λοιπών όψεων και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού 

Μεγάρου», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και 

εννιακοσίων εξήντα ευρώ 1.534.960 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται, στην με αρ. πρωτ. 

14576/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ06 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας 

«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική 

Αναζωογόνηση» και στο Μέτρο ΙV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και 

επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. 

2. Εγκρίνει την συνομολόγηση αναπτυξιακού δανείου μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το 

σκοπό αυτό, έπειτα από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 

1386/Β/14.04.2020). 

3. Εγκρίνει τη δέσμευση ότι η πράξη θα συμπεριληφθεί με την έγκρισή της, στο νέο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα (Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό) του Δήμου Ρόδου έτους 2021 και 

4. Εγκρίνει την αντικατάσταση με την παρούσα της με αρ. 913/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και 

5.  Εξουσιοδοτείται  ο  αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. 

Στέφανου Ι. Δράκου, για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και όλων των απαιτούμενων 

εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση όλων 

των μετέπειτα απαιτούμενων διαδικασιών. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 426/2021  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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 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  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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